JEGYZŐKÖNYV
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 22-én de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Készült:

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10
fő képviselő jelen van. Bana Gábor jelezte, hogy nem tud részt venni. Kapus Lajos,
Vincze László, Dr. Iványi Tibor valószínűleg később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Szeli Zoltán képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 10 fő
igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus Lajos, Vincze László, Dr. Iványi Tibor nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

Napirendi pontok:

1./

Javaslat „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.” Című, TIOP-2.1.2.-08/12009-0002 kódszámú projekt megvalósítására
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Tiszacsegei Városi Óvoda és bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárási
felhívásának elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Javaslat „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.” Című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002
kódszámú projekt megvalósítására
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Tulajdonképpen annyi előjáróban a Tisztelt Lakosoknak is, hogy tudjanak róla, a
képviselők a múlt héten megkapták az anyagot, két olyan dolog van, ami pályázatra lett
beadva. Mindenki tudja, hogy korábban már hoztunk egy határozatot és szavaztunk a
polgári járóbeteg szolgálatról. Tájékoztatom a Képviselőket, lakosokat, hogy ez egy 1,1
milliárdos beruházású járóbeteg szakszolgálat, ami Polgáron fog megépülni. Szerdáig le
kell adni a teljes anyagot, azokat a határozatokat, amik benne vannak, hogy ez a munka
eltudjon kezdődni. Kérdezem, hogy van-e észrevétel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én névszerinti szavazást kérek.
Jónás Sándor polgármester:
Ebbe már egyszer egyébként szavaztunk. Egyetért ezzel a Képviselő-testület, hogy
névszerinti szavazás legyen? Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a névszerinti szavazást – 10 fő
igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus Lajos, Vincze László, Dr. Iványi Tibor nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.

Jónás Sándor polgármester:
A Képviselők úgy határoztak, hogy névszerint szavazunk.
Kapus Lajos megérkezett.

Jelen van: 11 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Szilágyi képviselő társam elfelejtette elmondani, nyilván emlékezünk
rá, mikor először döntöttünk ebben a dologban, és olyan feltétellel döntöttünk, hogy
amennyiben a többi önkormányzat is hozzáfog járulni, illetve részt vesz benne, akkor
fogunk mi is ebben. Most nem tudom az a helyzet van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem felejtettem el Lajos.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jó, de mondani kellett volna ezt, hogy teljes legyen a kép, igazából akkor is úgy
foglaltunk állást, hogy amennyiben a többi részt vesz, akkor Tiszacsege is
természetesen. Most nem tudjuk a többieknek a döntését.
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Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor bocsánatot kérek, jó, rendben van, akkor elmondanám. Ez miután nyilvánossá
vált, hogy ez a pályázat nyert, befogadták, ez megépíthető, akkor Tóth József
Polgármester Úr összehívta 8 település polgármesterét, itt Tiszacsegén volt a
megbeszélés. Kb. 3 órás volt, mindenki ott teljesen egyetértett, mind a 8 település
elfogadta ezeket a feltételeket, hiszen ez az anyag, ami itt a képviselők előtt van és
olvashatják, ezt szinte mind ott állítottuk össze, ezen a három órás megbeszélésen. Ez
úgy született, hogy a 8 polgármester közösen állította össze, elfogadta és abban
maradtunk, hogy hétfő-kedd, ez a két nap, amikor valamennyi képviselő-testület
rendkívüli ülést hív össze és megfogja ezt szavazni.
Vincze képviselő megérkezett.

Jelen van: 12 fő

Jónás Sándor polgármester:
Tehát röviden ennyi. A polgármesterek megegyeztek a vezető pozíciókban is a
Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai, vezérigazgató, tehát mindenkinek a személyében, sőt
abban is, hogy mennyi ideig tartanak ezek a megbízások. Itt úgy állt fel a nyolc
polgármester az asztaltól, hogy ez ami itt az anyagban van, mindennel megegyeztünk.
Mind a 8 képviselő-testület ma és holnap erről fog dönteni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tehát igazából én értem Szilágyi Úr aggályát természetesen, nem is az önrésszel van
olyan nagy probléma, mert két évre ez a közel 1 millió Ft, nem az, hogy annyira
hiányzik, de ez még elviselhető, inkább itt a kézfizető kezesség ami gondolom
problémát okoz. Nyilván ez egy non-profit szervezet, én akkor is szorgalmaztam ezt,
hogy minél hamarabb, három éven belül forduljon át nyereségesre legalábbis, ha nem
nyereséges, de ne termeljen mínuszt, tehát nyilván akkor nulszaldósra ki kell hozni.
Később szó volt róla, hogy majd átalakítják ezt egy ilyen szolgáltató egységgé,
amelyben különféle üzletek lesznek és ebből biztosítják ezt a kis bevételt, ami
jelentkezhet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Másról beszélsz megint Sándor, meg másról beszél Lajos is, én újra megismétlem.
December 17-én hoztunk egy határozatot, azonos egyhangú döntés esetén lépnek azok
érvénybe. Ennek a döntését szeretném papíron itt írásban látni, mert ez akkor lép
érvénybe. Ha már nem lépett, akkor megint más helyzet áll elő. Én bízom benne, hogy a
Jegyző Asszony megtudja mutatni ezeket a dolgokat, mert ez egy határozat. Vagy ezt
kell visszavonni először és majd úgy lehet továbbhaladni, mert ezen egyértelműen itt
van a kezemben, felolvasom: „Fejlesztési megállapodás II. pontja Tiszacsege a
meghatározott szerződő felek csak azonos döntése esetén, az egyhangú döntés
függvényében az alábbiak szerint dönt.” Ezt meg kellene tudnunk, hogy hogy döntött a
többi testület és akkor lehet előre lépni. A másik én továbbra is a szociális bizottság
elnökének is szeretném a véleményét hallani, hogy ezt kellően összehasonlítottuk és a
jelenlegi járóbeteg szolgáltatást azért Balmazújváros ellátja. Én úgy tudom, hogy sokkal
több szakorvosi ellátást biztosít, mint majd Polgár fog, ezeket pontosan ide le kellene
tenni, tudják meg a lakosok is, közlekedés szempontjából teljesen hátrányos, ráadásul,
meg ezeket, amit Lajos említett azokat a pontokat a kézfizető kezesség 12 millió Ft,
azért az nem kevés. Ez is egy komoly veszélyt rejt a mi működésünkben, mert jelen
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pillanatban igen 11.600, hogy nagyon rossz anyagi helyzetben van Tiszacsege
önkormányzata. Én nem látom biztosítottnak, hogy ez, ha úgy adódik kitudjuk-e fizetni,
ezt is el kellene valakinek mondani, hogy ezt biztosítottuk. Mert az, hogy szavazzunk,
meg szavaztunk, meg fogunk szavazni, szavazzunk már felelősen és szavazzunk kellőne
felkészülve, mert akkor nem csak feltartjuk a kezünket, hanem tudjuk, hogy mire
tartottuk fel.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy minden képviselő átgondolta és elolvasta és magáévá tette ezt
az anyagot. Mindenkinek van saját önálló véleménye, ahogy Szilágyi képviselőnek is.
Én most is csak azt mondom, bennünket a tiszacsegeiek azért ültettek ehhez az
asztalhoz, hogy az ő érdekükben megfelelő, jó döntéseket hozzunk. Ha most az elején
midennek van egy olyan biztosítéki része, hogy most egy vállalkozás, ha valami elindul,
bejön, nem jön. De én úgy érzem, hogy ez a vállalkozás életképes. Ez a vállalkozás
mindenféleképpen az itt élő emberek érdekeit szolgálja, az ő egészségük megőrzése
érdekében, visszatérve a balmazújvárosi dologra, azt nagyon jól tudjuk, akkor is
elmondtam, amikor az egész felvetődött, hogy a balmazújvárosi járóbeteg
szakszolgálatot is természetesen ettől kezdve is igénybe veheti az önkormányzat. Csak
nagyon sok volt a kérés a tiszacsegei lakosok részéről, mert nagyon sokan abba az
irányba dolgoznak. Tiszaújváros és Polgár irányába és ez volt az apropója az egésznek,
hogy akkor biztosítjuk ezt a lehetőséget, ráadásul úgy, hogy ebben, mint tulajdonos is
részt vállalunk.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Most is hozhatunk olyan döntést én azt hiszem, hogy feltételül szabjuk azt, hogy a többi
önkormányzat állásfoglalását figyelembe véve, mert nyilván, hogyha valaki ki akar
ebből szállni még most, ennek függvényében mi is most is megfogjuk tudni hozni ezt a
döntést.
Jónás Sándor polgármester:
Semmi akadálya.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez működik Lajos, attól ugyan úgy elmehet a tiszacsegei ember oda, hogy nem vagyunk
tulajdonosok, nagy kockázatot vállalunk és higgyétek el, nem a tiszacsegei lakosokat
fogjuk. Nem érdeke abszolút, hogy mi ebbe beleszálljunk. Mindenki tudja a
költségvonzatát, hogy ez bizony nem lesz egy pozitív.
Jónás Sándor polgármester:
Így beleindulni bármibe, hogy mindenki tudja, hogy nem lesz. Miért nem lesz? Miért
nem lehet
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó járóbeteg ellátást kapunk Balmazújvároson. Ha valaki dolgozni akar, akkor dolgozni
menjen, ha beteg valaki, akkor Balmazújvároson nem rosszabb az ellátásunk, és onnan
Balmazújvárosról, ha olyan problémája van tovább mehet Debrecen irányába. Semmi
nem indokolja. Nem ellene akarok én lenni, ha valaki Polgárra akar ettől menni,
természetesen oda megy, szabad orvosválasztás van, elmegy Polgárra. Ennek a
kockázatát mi nem vállalhatjuk fel. A csegei embereknek abszolút ebbe nincs érdeke
Sándor, ugyan úgy elmehet az ember, ennek a veszélye nagy ennek az
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önkormányzatnak, mivel az anyagi helyzetét te jobban tudod, mint bármelyikőnk, mert
kellően nem tudjuk, pontosan mai napig sem tudom, hogy hogy állunk, hogy ne az
legyen, hogy én itt pánikot keltek, valós dolgokról beszélek most is. Nem szabad ennek
a testületnek ebbe belelépni. Nem szolgáljuk ezzel a tiszacsegei lakosokat. Ez
ténykérdés ezt nem szabad elvitatni.
Jónás Sándor polgármester:
Jó. Más nincs? Jegyző Asszony tájékoztatott, hogy megkérte Polgárról a teljes testületi
jegyzőkönyvek anyagát, nekem van egy javaslatom, hogy akkor ezt a napirendi pontot
függesszük fel, rámegyünk a másik napirendi pontra és utána folytatjuk ezt. Ha
elfogadják a Képviselők így. Kézfelnyújtással jelezzék, hogy elfogadják-e így.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fenti tárgyú napirendi pont
tárgyalásának felfüggesztését – 12 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

2.

Napirendi pont
Tiszacsegei Városi Óvoda és bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárási felhívásának
elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A második napirendi pontunk az óvodával kapcsolatos. Mindenki tudja, hogy pályázunk
rá, szeretnénk egy másik óvodát és bölcsődét építeni, a helyét is kijelöltük, mi bízunk
benne, nem tudjuk mi lesz a sorsa. Illetve nem is az, hogy bízunk benne, nekünk most a
következő lépés az, hogy a közbeszerzési pályázaton eltudjunk indulni. Tulajdonképpen
most erről kell dönteni és szavazni, hogy mehetünk tovább, hozzájárulnak a képviselők
vagy esetleg ezzel is vannak aggályok és kifogások. Nem tudom, akinek van észrevétele
ezzel kapcsolatban az mondja el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem időben lett idehozva.
Jónás Sándor polgármester:
Szilágyi képviselőnek ehhez is volt, igen, nem alkotó dolog volt, de volt, ez a lényeg.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szerintem idejében hoztuk ide, mert aki három nap alatt nem tudja áttanulmányozni ezt
az anyagot, az ne induljon képviselőnek én úgy gondolom. Nem tudom mi az, hogy
hamarabb, mi az, hogy nem idejében, mikor van idejében. Nem tudom mikor van valami
idejében, egy évvel előtte, tíz évvel előtte, két nappal előtte át lehetett nézni, az anyag
teljesen egyértelmű, világosan és tisztán megfogalmazza, hogy mi a kötelezettsége a
vállalkozónak, én úgy gondolom, hogyha ezt elfogadjuk és ez alapján kiválasztunk egy
építtetőt, akkor nem lehet probléma. Elfogadásra javaslom.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mert itt rendkívüli testületi ülés van. Az előző testületi ülésre is be lehetett volna hozni,
én azt mondom. Nem úgy hamarabb, ha nem érted, nyugodtan kérdezzél meg. Ezt
rendes testületi ülésre már ide kellett volna hozni, ennyit akartam csak mondani, ha nem
értetted rendesen.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy képviselő társunk csak kötözködésre használja ezt az alkalmat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kikérem a megjegyzésed Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Mert teljesen mindegy, hogy melyikre. Engedd már meg, hogy majd eldöntsem, hogy
melyikre.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De miért Sándor?
Jónás Sándor polgármester:
Ezért én vállalom a felelősséget, hogy behoztam mostanra.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg én Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Legfeljebb tehetsz egy dolgot és nem szavazod meg, ezt megteheted, vagy nem értesz
egyet ezzel,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd eldöntöm.
Jónás Sándor polgármester:
Mostanra hoztuk be és kész.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, jó.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban van még valakinek észrevétele? Nincs. Szavazásra bocsátom, aki
elfogadja a határozatot a kivitelezési munkáknak az ajánlattételére az kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsegei Városi Óvoda és
bölcsőde beruházás közbeszerzési eljárási felhívását – 12 fő igen szavazattal (Bana
Gábor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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107/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 jelű,
„Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
kivitelezési munkálatainak ajánlattételi felhívását az alábbiak szerint határozza meg:
Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem
(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya
alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is];
Kbt. 22. § (1) bek. d)
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetőleg fejezete szerinti eljárást alkalmazza;
Harmadik rész
e) a közbeszerzés (beszerzés) becsült értékét [szükség szerint utalást a Kbt. 245. §-ának (5)
bekezdésére vagy 274. §-ának (2) bekezdésére vagy 298. §-ának (3) bekezdésére];
350 millió Ft
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a
Kbt. szerint nem kötelező, ezt a körülményt is;
Kötelező
g)a kérelem és a hirdetmény feladásának napját.
2009/06/18
(6) Ha a hirdetmény közzétételét az ajánlatkérő által meghatározott személy vagy szervezet
kezdeményezi, e személynek vagy a szervezetnek a kérelemben nyilatkoznia kell képviseleti
jogosultságáról is. A képviseleti jogosultságról való nyilatkozat hiányában a
Szerkesztőbizottság a hiánypótlásra történő felhívást az ajánlatkérőnek küldi meg.
Képviseleti jogosultság megléte [x]
Egyéb közlemény:
3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
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AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás

[x]

Árubeszerzés

[]

Szolgáltatás

[]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének
dátuma____________________

Építési koncesszió [ ]
Szolgáltatási
koncesszió

Azonosító
kód_______________________________________

[]

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név:
Tiszacsege Város Önkormányzat
Postai cím:
Kossuth u. 5.
Város/Község
Tiszacsege

Postai irányítószám:
4066

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):
Hajdú Bálint
Címzett:
Jónás Sándor polgármester

Telefon:
06-52-588-400

E-mail:
pmhivatal@tiszacsege.hu

Fax:
06-52-588-400

Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.tiszacsege.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
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Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű [ ]

Közszolgáltató [ ]

Regionális/helyi szintű [x]

Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
[]

Közjogi szervezet [ ]

Egyéb [ ]

I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE
I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy
I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN
[ ] Víz

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és
kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és
kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz
szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
[ ] Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
[ ] Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
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[ ] Kikötői tevékenységek

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ]
nem [x]
II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) MEGHATÁROZÁS

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább
megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) [x] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [ ] Szolgáltatás

[x] Kivitelezés

[ ] Adásvétel

Szolgáltatási kategória

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Lízing

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel,
módon, az ajánlatkérő által
meghatározott követelményeknek
megfelelően

[ ] Bérlet

(az 1–27. szolgáltatási
kategóriákat lásd a Kbt. 3.
és 4. mellékletében)

[ ] Részletvétel
[ ] Ezek
kombinációja/Egyéb

[ ] Építési koncesszió
[]
Szolgáltatási
koncesszió
A teljesítés helye
Tiszacsege 2078/2. hrsz., Óvda u. 3/a.
NUTS-kód HU321

A teljesítés helye

A teljesítés helye

NUTS-kód

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]
Keretmegállapodás megkötése [ ]
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
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Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy
ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal
és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire
lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállakozási szerződés 7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde kivitelezésére
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szószedet Kiegészítő szószedet (adott esetben)
Fő tárgy 45210000-2
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B.
mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [x] nem [ ]
II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi ingatlanon szabadonálló beéítési módban min.
14,2 m * 58,55 m + 14,32 m * 46,75 m külméretű, 3,72 m építménymagasságú földszint
szintszámú, alábbi helyiségekből álló 7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde
kivitelezése min. 1639,65 nm hasznos alapterülettel:
Bölcsőde épületrész: min. 534,53 nm - 42 helyiség
Óvoda épületrész: min. 1105,12 nm - 54 helyiség
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
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Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű
szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés 2010/05/31 (év/hó/nap)

III. SZAKASZ : JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési és jóteljesítési garancia, jótállás
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó
jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az igazolt teljesítést követően benyújtott számla 60 napon belül
kerül átutalással kiegyenlítésre a 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, a 255/2006. (XII.8.)
Kormányrendelet és a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet vonatkozó
rendelkezési szerint.
Ajánlatkérő részszámlázásra jogosult; a részszámlák kifizetése a kivitelezés műszaki készültségi
fokához kötődik, a kivitelezői ütemtervnek megfelelően, de nem lehet gyakoribb, mint 3
hónap.
A számlák befogadásának feltétele: a megfelelő műszaki készültségi fokra vonatkozó mérnöki
jelentés elkészítése.
Az ajánlattevők kötelesek figyelembe venni a az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. tv. 142. § rendelkezéseit.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott
esetben)
nem követelmény
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III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott
esetben) igen [ ] nem [x]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a
szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet (külön-külön
megfelelés)
1. akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet
2. akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdése d) pontja, illetve a (2) bekezdése szerinti kizáró
okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és
erőforrást nyújtó szervezet (külön-külön megfelelés)
3. akivel szemben a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll,
4. akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti kizáró okok bármelyike
fennáll.
Az eljárásban csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
alvállalkozó és az erőforrást nyújtó szervezet alábbi dokumentumait:
1. A Kbt. 249. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, igazolásokat, mely szerint vele (velük)
szemben nem állnak fenn a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-i) pontja, a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-c),
illetve d) pontja, a Kbt. 61. § (2) bekezdés szerinti kizáró okok.
Ajánlattevőnek a Kbt. 71. § (3) bekezdése szerint csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozójának cégjegyzékben
szereplő valamennyi számlavezető
pénzintézettől származó, az ajánlattételi
határidő lejártát megelőző 30 napnál nem
régebbi eredeti vagy közjegyző által
hitelesített nyilatkozata az alábbi tartalommal:
— mióta vezeti a bankszámlát,
— számláján 1.1.2007.-et követően volt-e
sorban állás,
— fizetési kötelezettségeinek rendben eleget
tesz.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P.1/ ajánlattevő és a közbeszerzés értékének
10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni
kívánt alvállalkozó pénzintézeti nyilatkozatai
alapján ne legyen megállapítható, hogy
bankszámláján 1.1.2007. után sorban állás
fordult elő, fizetési kötelezettségeinek nem
tesz rendben eleget;
P.2/az ajánlattevő, és a teljesítésbe 10 %
mérték fölött igénybe venni kívánt
alvállalkozónak mérleg szerinti eredménye az
elmúlt 3 lezárt üzleti év bármelyikében ne
legyen negatív;
P.3/ az ajánlattevő és a teljesítésbe 10 %
mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó
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P.2-4/ ajánlattevő és a közbeszerzés
értékének 10 %-át meghaladó mértékben
igénybe venni kívánt alvállalkozójának elmúlt
három lezárt üzleti évre vonatkozóan a
számviteli törvénynek megfelelő beszámolója
P.6/ a jelen ajánlati felhívás megjelenésének
napjánál nem régebbi pénzintézeti
nyilatkozat, amely szerint ajánlattevő a nettó
ajánlati ár 10 % mértékét elérő likvid
pénzeszközzel vagy szabad hitelkerettel
rendelkezik

saját tőkéje az elmúlt 3 lezárt üzleti évben ne
legyen kisebb mint a jegyzett tőkéje,
P.4/ az ajánlattevő nettó árbevétele az elmúlt 3
lezárt üzleti évben évente érje el legalább a 150
000 000 Ft-ot

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges
adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1/ az ajánlattevő által megjelölt
szakemberek ismertetése
Az ismertetőt eredetiben kell benyújtani, a
felsőfokú műszaki szakmai végzettség
igazolása az iskolai oklevél, az esetleges
jogosultság igazolása az illetékes hivatal által
kiadott határozat közjegyző által hitelesített
másolatban történő benyújtásával, a szakmai
gyakorlat az önéletrajz benyújtásával
igazolandó.
M.2 /az előző 3 5 év legjelentősebb építési
beruházásainak ismertetése (az
ellenszolgáltatás összege, a teljesítés ideje és
helye megjelölésével, valamint a szerződést
kötő másik fél megnevezésével), mely
beruházások teljesítésére vonatkozóan a Kbt.
68. § (2) bekezdésében meghatározott
igazolást kell csatolni az ott meghatározott
tartalommal.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M.1/ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés e)
pont szerint rendelkezzen az alább
meghatározott végzettséggel, képzettséggel,
jogosultsággal és szakmai gyakorlattal
rendelkező szakemberekkel:
— 1 fő az ajánlattételi határidőt megelőző
min. 5 évnél régebbi szakmai gyakorlattal, MVÉp/A; MV-Ép/ÉG jogosultsággal, felsőfokú
végzettséggel rendelkező műszaki vezető
szakemberrel a 244/2006. ( XII.5.) Korm.
rendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelően,
M.2/ ajánlattevő a Kbt. 67. § (2) bekezdés a)
pont szerint rendelkezzen az ajánlati felhívás
megjelenését megelőző 5 évben 1 db min.
1000 nm alapterületű oktatási-nevelési célú
intézmény kivitelezésére vonatkozó
referenciával

III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [ ] nem [x]
III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ

KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e
kötve? igen [ ] nem [x]
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Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[x]

Tárgyalásos

[]

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli

[]

Tárgyalásos

[]

IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]
[ ] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Részszempont
1. Ajánlati ár
2. Kivitelezési határidő mértéke
3. Épületszerkezet minősége

Súlyszám
4
1
1

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
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IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ]
nem [ ]
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/07/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 240.000.- Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
átutalás ajánlatkérő .................... számú bankszámlájára
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/07/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések
benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

16

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/07/17 (év/hó/nap) Időpont: 10.00 óra
Helyszín :
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Kbt. 80. § (2) bekezdés szerint
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen [ ] nem [x]
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL
KAPCSOLATOS?
igen [x] nem [ ]
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely
egyéb hivatkozási alapot:
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése
ÉAOP 4.1.1/2F Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése
V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2009. július 27. 10.00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
eredményhirdetéstől számított 15. nap
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető
szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel
feltétele? (adott esetben)
igen [x] nem [ ]
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
(adott esetben)
a dokumentáció átvehető személyesen az ajánlatkérő megbízottjának ( PRO-VITAL 2000 Kft.
) székhelyén: 1118 Budapest, Késmárki u. 8. az ajánlattételi felhívás megjelenésének napjától
munkanapokon 10.00 órától 16.00 óráig, az ajánlattételi határidő utolsó napján 9.00 órától
10.00 óráig vagy a Kbt. 54. § (4) bekezdés szerint ajánlattevő kérésére az megküldhető.
A dokumentáció átvételének, illetve megküldésének előfeltétele, annak ellenértékének
megfizetése.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során
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adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja
esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1)
pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1-es és 2-es bírálati szempont: értékarányosítás a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú
módosított ajánlás III.A.1.b. pontjában foglaltak szerint
3-es bírálati szempont: sorbarendezés a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított
ajánlás III.A.2. pontjában foglaltak szerint
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési
szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen [x] nem [ ]
V.7) Egyéb információk:
1) Ajánlattevő köteles a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát az ajánlathoz csatolni.
(nemleges nyilatkozat is csatolandó)
2) Az ajánlat minden lapját kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, folyamatos
sorszámmal, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével ellátva, zárt borítékban, magyar nyelven és 3
példányban (1 eredeti, 2 másolat) kell benyújtani. Az ajánlaton szerepelnie kell az "eredeti" vagy
a "másolat" megjelölésnek. Eltérés esetén az "eredeti" példány tartalma a mérvadó. A
borítékon "Tiszacsege-Óvoda" megjelölést kell feltüntetni.
3) Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni
nem lehet.
4) Ajánlattevőnek az alábbi cégokmányok eredeti vagy másolati példányát kell az ajánlathoz
csatolni:
- az ajánlattételi határidőt megelőző 40 napnál nem régebbi cégkivonatot,
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát.
5) Az ajánlattevő az általa megadott részletes szerződési feltételeket tartalmazó
szerződéstervezetét szignálva köteles az ajánlatához csatolni.
6) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli. Ajánlattevőnek erre vonatkozóan kifejezetten nyilatkoznia kell.
7) Ajánlattevő a Kbt. 55. § (3) bekezdése szerint köteles tájékozódnia a munkavállalók
védelmére és munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről.
8) Jelen ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2009/06/18 (év/hó/nap)

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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3.

Napirendi pont

Csege Napok helyszínének kijelölése, Kecsege Fesztivál programjának elfogadása
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
Ládi Jánosné Könyvtárvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Csernikné Nagy Krisztinának átadom a szót.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Természetesen a 2009. évi nyári turisztikai rendezvényekről van szó a Kecsege
Fesztiválról és a Csege Napokról. A Kecsege Fesztivált én a második sorban hagynám,
mert Ládiné Ibolyának szeretném átadni a szót, ha van hozzáfűznivalója, mivel látjátok,
hogy nagyon szépen részletesen idetette elénk a forgatókönyvét. A Csege Napok
kapcsán kellene először egy fontosnak tűnő döntést meghoznunk a helyszín kapcsán. A
rendezésben részt vevő kollégákkal azt a javaslatot szeretnék a testület elé tárni, hogy a
Csege Napok ez évben teljes egészében a strandfürdő területén legyen megrendezve.
Végtelen egyszerű az indoka, oka. Egyet mondok csak, több is van, az erősítés kapcsán,
mivel egy helyszínen kellene csak erősíteni, kb. 400 ezer Ft-ot tudunk spórolni. Tudjuk
azt, hogy pályázat nem volt rá. Spórolnunk kell. Ha esetleg a Képviselő-testület további
indokokat vagy érveket szeretne hallani azt is tudok mondani. Nem akarom most
nagyon ragozni a szót. Erről kérném a döntést, támogatja-e a Tisztelt Testület, hogy a
Csege Napok a strandfürdő területén kerüljön megrendezésre.
Jónás Sándor polgármester:
Az első téma nem a Kecsege, hanem a Csege Napok. A Csege Napok helyszínének
eldöntésében, ezzel kapcsolatban, amit Kriszti elmondott ezzel, van-e valakinek még
észrevétele?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Ismertetem aggályaimat a stranddal kapcsolatosan, egyrészt ugye a
belépőt teljes fürdőbelépővel egybekombináltan lenne megoldva és én drágállom azért,
mert hogyha egy család csak egyféle dologra szeretne bemenni, akkor neki esetleg ki
kell fizetni az egészet. Nem tudom, hogy ebben van-e már valami változtatás?
A másik pedig azt nem értem, hogy a Tisza-parton is miért nem lehet megrendezni egy
helyszínként, azért Csegének a Tisza-part az mégis csak egy vonzóbb ereje, mint egy
strand egy rendezvény szempontjából.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Igazándiból Zoli már tovább vitte a dolgot, én nem azt kértem tőletek, hogy a
kidolgozásában segítsetek, elnézést kérek, most nagyképűnek tűnik ez a gondolat. Majd
lesz felelős, aki kidolgozza azt, hogy hogyan lépjenek be. Egyrészt alkalmas-e ez a
program a strandfürdő a két napos program kivitelezésére. Jelzem, hogy az én
véleményem az, hogy igen és a testület ezt támogatja-e? Ha támogatja, majd utána
kellene a Zoli által felvetett problémára, esetleg valakinek, valakiknek vagy Zoli
vezetésével a kidolgozást elkezdeni. Tehát ne előzzük már meg, először ezt a döntést
hozzuk meg. Én elmondtam, én nem is találok ettől fontosabb indokot, hogy 400 ezer
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Ft-ot tudunk spórolni. De, ha nem jó, akkor keressünk jobb megoldást. Ezt döntsük el,
hogy igen, vagy nem, utána majd látjuk.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban itt 400 ezer Ft-ot spórolunk, a járóbetegnél 800 ezer az önrészünk,
szóval arányokban is, és ez egy rendezvény.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én a Zolinak az állítását, azt támogatnám. A Tisza-partról én nem
venném el, annak van egy hagyománya. A másik dolog, nem látom, hogy megtudjuk a
fürdőnél rendezni, tehát kipakolások vannak, sátrak, ott a fürdőnél nem találom meg azt
a helyet, ahol ezt meg lehetne rendezni. Abban kellene gondolkodni, kiegészítve úgy
tudom lesz egy Halászlé fesztivál is benne, ha közösen megrendezzük, akkor áramot
tudnánk biztosítani egy kis segítséggel oda-vissza alapon és összefoglalva kellene az
egész nyarat összefogni. Összefogni úgy, hogy ki mit rendez, mikor most a Magyar
Tibiék, Halászlé fesztivál stb, jönnek sorba a rendezvények és nem látjuk. Tehát ezt már
márciusban el kellett volna kezdeni, hogy mit is akarunk csinálni. Aki ezt felelősséggel
dolgozza ki, már most tudjuk, nem majd lesz valahogy alapon működik, mint most ez is
például. Ezt már ki kellett volna régen akasztani, hogy lássák, hogy mi van. Még
egyszer hangsúlyozom, a Tisza-partot támogatnám.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor csak annyit, nem mentségként, hogy ezek kivoltak dolgozva. Ezek nem
változnak. Te is nagyon jól tudod, hogy a Csege Napok mikor szokott történni, a
Kecsege nap mikor szokott történni, ezeknek dátum van, ezeket mindenki tudja.
Kimondottan az volt, hogy az idén semmilyen pályázat nem volt. Nem tudtunk nyerni.
Eddig mindig a pályázati pénzekből tudtuk megrendezni azt, hogy plusz áramot és plusz
költségeket biztosítottunk, most ezek nincsenek. Én nem tudom, nagyon egyszerű ez a
képlet, hogy ezen mi az ami fennakadást jelent. De, ha a képviselők azt mondják, hogy a
költségvetésünk terhére, majd valahogy lesz a 400 ezer, akkor csináljuk. Én most
pontosan azért hoztam be, hogy a Képviselő-testület felelősön döntsön. Vállalja fel azért
a felelősséget, ha a Tisza-parton tartja és az pénzbe kerül, vagy vállalja fel azt is, ha a
strandon tartjuk. Itt ennyi volt, itt nem volt más. És nem akarjuk mi ezt elterelni,
elmismákolni, meg másfelé vinni, meg más irányba terelni az egész dolgot Laci.
Egyszerűen nem volt pályázat.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ezt most nem értem, hogy 400 ezer Ft, mert ha egy helyszínen van, akkor mindegy,
hogy a Tisza-parton van vagy a strandon van.
Jónás Sándor polgármester:
A strandra nem kell az áramot biztosítani, ott megvan, ott adott.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az áram az a Tisza-parton is ott lesz, mert lesznek már előtte rendezvények.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Az áramot egyébként nem mi biztosítjuk ott a Tisza-parton. Vegyük már tematikusan,
vagy racionálisan, vagy helyszín szempontjából a helyszíneket figyelembe véve. Lesz
egy Halászlé Fesztivál, amit egyébként nem mi rendezünk Tisza-part, lesz egy Kecsege
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Fesztivál amiről szavazott a testület Tisza-part, lesz egy Csege Napok Tisza-part. Most
ugye a hangsúlyokat.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azért egyben minden ott összpontosulna mindenféle
Jónás Sándor polgármester:
Semmi gond Zoli.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Víz-, villanyt kiépítve már, tavalyi is volt róla szó, hogy úgy rendeznénk a dolgokat
hosszútávon is, hogy ott maradandóan színpadtól kezdve, infrastrukturális dolgok
meglennének, mindig borítjuk.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Folytatnám a mondandómat. Azért azt előre bocsátanám, lehet, hogy hamarabb kellett
volna. Én nem ragaszkodok egyáltalán ahhoz, hogy a strandfürdőn legyen egy ilyen
program, mert ott inkább rombolás fog történni, de ezt én bevállalom, mert ezt én tudom
biztosítani az embereimmel, hogy vigyázunk az értékekre. De legfőképpen egy adott
helyzet miatt nem nyert a pályázat stb. Azért dolgozták ezt ki a helyi kis team, aki
szokott helyi rendezvények szervezésében részt venni, a strandos ötletet, mert most
megpróbáljuk első ízben profitorientálttá tenni ezt a rendezvényt, ami azt jelenti, hogy
megpróbálunk profitot termelni a Csege Napokból. Ezen egyébként azért el kell
mondjam, hogy napokat, heteket dolgoztunk, nem csak én, hanem másik három-négy
ember még rajtam kívül ennek a kidolgozásán. Teremtődött már egy hagyomány is,
hogy a főzőverseny ott legyen a fürdőn. Ha megint elkezdünk apróbb részletekbe
belekapaszkodva szétszedni ezt az egész Csege Napos programot, ami egyébként már
összeállt az én fejemben, most elnézést a saját munkámat, vagy munkánkat féltem,
akkor én azt mondom, hogy inkább felállok és kimegyek, elnézést kérek. Tehát itt egy
komplett programról van szó, amin már végigmentünk, érvek-ellenérvek. A Képviselőtestülettől azt kérném, hogy tisztelje azt a négy-öt ember munkáját, annyiban, hogy
támogatja az ötletet. Nem is ötlet, ez már kidolgozás. Vegyük már figyelembe azt, hogy
lehetőségünk lenne arra, hogy esetleg profitot termeljünk a Csege Napok kapcsán. Ez
nem egy biztosíték, ez egy lehetőség, amit mi úgymond kérünk. A testület mondhat mást
is, lehet a Tisza-parton is, de akkor kérem elnök urat, hogy dolgozza ki, attól kezdve én
nem is nagyon szeretnék ebbe részt venni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Villanyárammal kapcsolatban, valószínű
nem elegendő a Képviselő-testület információja ezzel kapcsolatban, nincs villanyáram a
Tisza-parton, áramforrást kell bérelnünk. Arról volt itt szó, az hangzott el, hogy van ott
villanyáram. Nincs villanyáram, ez a probléma, hogy ezt ki kell építeni. Egyenlőre olyan
megoldás született, hogy a villanyáram 50%-át a szükséges teljesítmény 50%-át
biztosítaná az E-on, a másik 50%-a pedig áramforrással menne. Itt elsősorban a
Hooligans koncerttel van baj, az összes többivel nincs gond. Ennek az együttesnek olyan
nagy az energia igénye, hogy összességében 120-130 Kw-ra van szükségük. Ennek a
felét tudjuk biztosítani az E-on hálózatról, a másik feléhez pedig áramforrás kell.
Valószínűleg a világításhoz áramforrást kell biztosítanunk. Ennek a lehetőségét is
megnéztük, ezt is megtudjuk oldani, ezt is tudjuk biztosítani. Itt minden meg van
szervezve, csak ez pénzbe kerül, tehát lehozni az áramforrást, annak van bérleti díja, azt
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üzemeltetni pénzbe kerül. Bekötni oda a villanyáramot, azt biztosítani pénzbe kerül. Míg
a strandfürdőn ugyan ezek az energiaszolgáltatások nem kerülnek pénzbe, illetve az
erősítést is valamivel egyszerűbben és könnyebben meg lehet oldani. Tudjuk mindig az
erősítő az költözködött és általában mindig az volt a legnagyobb problémánk, hogy mire
elkezdődött a Csege Napok rendezvénysorozat szombaton, akkorra még sosem ért oda,
illetve sosem állt készen, azzal, hogy eltudjuk kezdeni tisztességesen a rendezvényeket
és ezért mindig csúszásokba kerültünk. Ebből az apropóból lett volna kitalálva, hogy a
strandfürdő területén legyen, illetve mivel ez az együttes a Hooligans csapat azért nem
egy olcsó játék próbáltunk volna abban gondolkodni, és mivel nem nyertünk pályázati
pénzt, hogy esetlegesen ezekre a rendezvényekre valamilyen szinten valamiféle szerény
összegű, de belépődíjat fogunk kérni az odalátogatóktól. Végül is csak ebben kell
dönteni a Képviselő-testületnek. Azért is hoztuk ide, nehogy az legyen, hogy mi itt
valamiféle diktátum alapján eldöntöttük, hogy strandfürdő. Mi azt szeretnénk, hogy a
Képviselő-testület felelősen nyújtsa fel a kezét arra, hogy ez a rendezvény hol lesz.
Engem nem zavar, hogy hol lesz egyébként, engem nem érdekel, nincs ebből semmiféle
probléma sem, lehet a Tisza-parton, csak akkor tudnotok kell, hogy az többletköltséggel
jár, és a Tisza-parton nem tudjuk megoldani még a koncertekre sem, hogy belépődíjat
szedjünk, hogy hogy tudjuk ezt kivitelezni. Nyílván van kockázata a termálstrandon
rendezett rendezvénynek is, de hát ezt nekünk el kell dönteni, nem várhatjuk azt el, hogy
majd a csegei lakosok eldöntik. Ezt nekünk kell eldönteni, és itt felesleges vitatkozni
vagy esetleg a másiknak valamiféle csípős megjegyzést tenni, ezt mindenkinek józan
érdeke, én úgy gondolom ezt ki is hangsúlyoznám, ezt tegye félre mindenki. Mert nem
erről van szó, hogy most valakivel ki akarnánk tolni. Nagyon egyszerű a képlet, mint
ahogy elmondtam, itt vagyunk és mindenki felnyújtja valamire a kezét, azért vállalja a
felelősséget. Kész, ilyen egyszerű, nem bonyolult ez higgyétek el.
Jónás Sándor polgármester:
Én is úgy gondolom, hogy egy kicsit túl lett ez lihegve. Itt csak tulajdonképpen mivel
tudtuk azt, tisztázódott, hogy nem nyertünk semmilyen költséget pályázati pénzt, az
egész ország nehéz helyzetben van valamennyi polgármesteri hivatal majdnem
mindegyik. Mi is kerestük a lehetőséget. Akkor ez tavasszal felvetődött, hogy mi lenne,
ha a strandon rendeznénk. Ez idáig lógott a levegőben, természetesen ehhez Krisztiék
kidolgozták a teljes anyagot, hogyha ott lesz megrendezve, hogy hogy. Itt a képviselők
fogják eldönteni és nem cívódni és vitatkozni kell, mindenkinek lesz egy véleménye, aki
azt fogja mondani, én a Tisza-partot szeretném, én a strandot szeretném és amelyik majd
több lesz, ott lesz a rendezvény megtartva, ennyi az egész.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Az alapkérdés az volt, hogy hol legyen, csak ezt kell
eldönteni, az, hogy ezt most így nem lehet megcsinálni, vagy úgy nem lehet
megcsinálni. Azt vegyük figyelembe, hogy tavaly egy rendkívüli helyzet volt, és a
rendkívüli helyzetben is letudtuk vezényelni a Csege Napokat. Biztos, hogy sokan
dolgoztak ellene, hogy miért itt van a főzőverseny, miért ott van a főzőverseny stb.
Lebonyolítottuk, jól sikerült, kész. Gondolom ez adta az alapötletet Krisztinek, hogy
próbáljuk meg akkor a strandon folytatni. De tényleg mindenkinek szíve-joga, hogy a
Tisza-parthoz ragaszkodik jobban, vagy a strandhoz.
Vincze László PTKIB. tag:
Én tovább fontolgatnám még, azzal is számolnunk kell, hogy a gát mellett a parkoló tele
volt autóval. Hol helyezzük az autókat el, mert sokan mennek gépjárművel, nem tudják
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hogy hol lesz annak a helye. Ilyen apróságok is vannak benne. Miért nem lehet azt úgy
megcsinálni, mint volt valamikor, hogy a koncertek a fürdőnél vannak este például. A
fürdőnél rendeztük meg. A Csegei Nap főzőverseny kint volt a Tisza-parton, akkor
szerintem megoszlana, nem vennénk a Tisza-partot se el, és a koncert meglenne a
fürdőnél mint volt valamikor, mint volt hagyományosan, visszagondolok a
hagyományra.
Jónás Sándor polgármester:
Laci ne haragudj, most hogy beleszólok, de muszáj, mert eddig erről vitáztunk, hogy ne
bontsuk már meg, és egy helyen legyen, ha tudjuk megrendezni. Az egyik ne legyen itt,
a másik ne legyen ott. Most megint visszamegyünk oda, hogy akkor a főzést itt, a
másikat ott. Most akkor tényleg nem tudom, hogy mit akartok. Tessék Alpolgármester
Úr!
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Már másodjára jelentkezek.
Jónás Sándor polgármester:
Bocsánat, na jó, Szilágyi képviselő, mondjad.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, légy szíves vagy levezeted normálisan az ülést vagy nem, nézd már vissza a
filmet.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor az alpolgármester Úrnak megadom a szót.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért ne haragudjál, kétszer is nyújtom itt a kezemet.
Jónás Sándor polgármester:
Figyelmeztetlek,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell, ne figyelmeztess,
Jónás Sándor polgármester:
hogy a megjegyzésedet tartsd meg magadnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
hanem normálisan vezesd le az ülést Sándor, egyszerűen érthetetlen számotokra,
Jónás Sándor polgármester:
Tartsd meg magadnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
már háromszor is jelentkezek, azért ne haragudjál,
Jónás Sándor polgármester:
Én nem tudom ilyenkor az Etikai Bizottság elnöke miért nem szól közbe?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem tudom miért nem szól közbe, rád kellene szólni.
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudom.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Etikai Bizottság nincsen.
Jónás Sándor polgármester:
Én vezetem, én vezetem az ülést,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Érthetetlen, érthetetlen, normálisan jelentkeztem.
Jónás Sándor polgármester:
Alpolgármester Úrnak megadom a szót, tessék már csendben maradni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Itt csak képviselők vannak, etikai bizottság nincs.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így van.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én csak egy félmondatot szerettem volna mondani, hogy azért nem tudjuk a koncerteket
esténként bevinni a strandra, mert az erősítést is vinni kell hozzá, annak a levezénylése
több óra hossza, ha kiviszem az erősítést a Tisza-partra estére, mire a koncert lesz, nem
tudom visszaterelni. Ennyit akartam mondani, semmi mást, hogy nehogy valaki véletlen
rossz irányba vigye el ezt a dolgot. Érted Laci, tehát nem tudjuk mozgatni az erősítést,
ennyi a problémánk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Érthetetlen, hogy a helyszínről már döntünk és Kriszti ami magatartást tanúsít, hogy ti
már eldöntöttétek, akkor már így kellett volna idejönni. Örüljünk, hogy van egy Tiszapartunk, nem beszélve, ha lenne egy rossz idő, beszélni kell Káplárral is, biztos, hogy
támogatná a rendezvényt, ott vagy egy óriási fedett helyisége neki is, arra is lehet
alapítani és a parkoló járműveket is amit Vincze Úr mond, százszor biztonságosabban is
le lehet tenni és a Tisza-partra ki kell vinni. Felajánlottam a múltkor is, vissza kell
keresni a gyűlést, hogy itt a közelben van 12 km-en belül két olyan nagy agregátor, ami
hírberendezésekre is alkalmas, tehát fix frekvencia szabályzást is tud biztosítani, ami
alkalmas az erősítésre. Nem tudom a fogyasztását, de kerüljön bele 400 liter gázolajba,
12 ezer Ft-ba, mert idetudja adni ingyen bérmentve az illető, és akkor 12 ezer Ft gázolaj,
de annyiba sem fog kerülni, lehet, ha megkérjük még azt is támogatja, de ezt én nem
akarom elmondani helyette. Nagyon komoly és nagy teljesítményű agregátor. Ha van
egy Tisza-partunk én is azt mondom a rendezvényeket oda egybe könnyebb, egy helyen
szemetelünk, könnyebb a parkolás, mindent meg lehet oldani. Ráadásul én úgy érzem,
hogy a kempinget is ugyan úgy, ahogy elkértük a parkolót Káplár Úrtól, most is a
kemping területét is esetleg egy rossz idő esetén is én úgy érzem, hogy szívesen
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rendelkezésre bocsátaná a tiszacsegei embereknek, vagy azoknak, akik odajönnek,
sokkal alkalmasabb ez a Tisza-parti helyszín. Örüljünk, hogy van egy Tisza-partunk és
egyértelműen csak ott kell megrendezni. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Csak egy kérdésem volna a felmerülő önrész kapcsán, illetve nem csak
önrész, hanem az egészet nekünk kell biztosítani. Ezt hogy fogjuk biztosítani,
költségvetésünkből, vagy esetleg számítunk felajánlásokra, támogatókra?
Jónás Sándor polgármester:
Költségvetésben van, persze, plusz felajánlásokra természetesen. Ha nincs más
hozzászólni való a Csege Napokhoz, akkor szavazásra bocsátom, aki a felvetett témával
kapcsolatban Kriszti volt az előterjesztője, hogy a strandon legyen, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csege Napok helyszínéül a
strand történjen kijelölésre – 5 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor nem
volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.

Jónás Sándor polgármester:
Aki a Tisza-partra szavaz, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csege Napok helyszínéül a
Tisza-part történjen kijelölésre – 6 fő igen, 5 fő nem szavazattal, 1 fő nem szavazott
(Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.

108/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. augusztus 7-8-9-én
megrendezésre kerülő Csege Napok helyszínéül a Tisza-partot jelöli ki.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van. 11 fő

Jónás Sándor polgármester:
6:5 arányban, akkor a Tisza-parton kerül megrendezésre. Majd azt megbeszéljük
természetesen, az elnök fogja ezt összeállítani, ti dolgoztatok vele, ti megcsináltátok,
most az elnök úr egyébként is ezért a felelős, ő fogja ezt végig lekoordinálni. A másik a
Kecsege Fesztivál.
Ládi Jánosné könyvtárvezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Még az előző testületi ülésen döntöttek arról, hogy
támogatják a Kecsege Fesztivált, ezért a kis teamünk összeállította a végleges
programot, én ezt csak tájékoztató jelleggel hoztam be most Önöknek.
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Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm. Ezzel kapcsolatban van-e észrevétel? Nincs, akkor nincs észrevétel sem.
Akkor ezt elfogadtuk, aki egyetért vele kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kecsege Fesztivál
programjának kijelölését – 11 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor,
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

109/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009.
megrendezésre kerülő Kecsege Fesztivál programtervezetét elfogadja.

július

11-én

Határidő: 2009. július 11.
Felelős: Nagy Miklós alpolgármester

1.

Napirendi pont folytatása
Javaslat „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.” Című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002
kódszámú projekt megvalósítására
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Akkor visszatérnénk az eredeti első napirendi pontunkra a járóbeteg szakszolgálatra,
ami Polgáron van. Megkérném az Aljegyző Asszonyt, utána járt, itt van az anyag előtte
és fogja ismertetni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Most jönnek az egyes települések testületi határozati
kivonatainak a példányai faxon, de itt van előttem a társulási megállapodás, amelyet
valamennyi önkormányzat képviselő-testületének polgármestere aláírt, illetőleg
jegyzője, és itt vannak a határozat számok, amivel az ő képviselő-testületük elfogadta
ezt a társulási megállapodást.
Polgár Város Önkormányzata a 199/2008.(XII. 18.) KT. számú határozatával fogadta el,
Folyás Önkormányzata 70/2008.(XII. 12.) KT. számú határozatával, Görbeháza Község
Önkormányzata 2/2009.(I. 09.) KT. számú határozatával, Tiszagyulaháza Község
Önkormányzata 76/2008.(XII. 17.) KT. számú határozatával, Újszentmargita Község
Önkormányzata 2/2009.(I. 08.) KT. számú határozatával, Újtikos Önkormányzata
85/2008.(XII. 17.) KT. számú határozatával, Tiszacsege Város Önkormányzata
244/2008.(XII. 17.) KT. számú határozatával, Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
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132/2008.(XII. 18.) KT. számú határozatával elfogadta a csatlakozást ehhez a
társuláshoz és a megállapodást.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van. 12 fő

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Körbe is adom esetleg, tehát mindegyik önkormányzat elfogadta. Ez volt a kérdés, ha
valamennyi önkormányzat, tehát ez volt a képviselő úr kérdése, ezt kérte, elfogadta
mindegyik.
Jónás Sándor polgármester:
De ezt elmondtuk. Akkor nincs észrevétel most ehhez?
Vincze László PTKIB. tag:
Minden egészségügy veszteséges, nem nyereséges.
Jászai László PTKIB. tag:
Itt van, arányában a veszteséges működés
Jónás Sándor polgármester:
Az hanyadik oldal.
Jászai László PTKIB. tag:
A megállapodás 2. oldalán van.
Jónás Sándor polgármester:
Minden le volt részletesen írva.
Jászai László PTKIB. tag:
Az előző pontban meghatározott százalékos arányban kell állni a veszteséget, ez 16,5%.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én továbbra is felmerem vállalni a felelőséget, hogy ezzel csak ártunk a tiszacsegei
lakosoknak, ha ebbe mi beleszállunk. Semmilyen hátránya nincs, ha mi nem szavazzuk
meg. Ugyan úgy, aki oda tud járni, ugyan úgy elmehet. Ezt nem szabad Tiszacsegének
felvállalni, amikor Balmazújvárosra jár a 90%-a a betegeknek. Akkor mi még ezt
pluszba, csak azért, hogy vállaljuk, érthetetlen is volt mindig is számomra. De most is
határozottan elmerem mondani, hogy Balmazújvároson a járóbeteg ellátás úgy tudom,
hogy több orvosi ellátás van, tehát szakmailag is nagyobb az ellátás, de ezt ide kellett
volna hozni, hogy összehasonlítja a kettőt. Ezért kértem az Egészségügyi Bizottság
elnökét, hogy milyen információja van ezekről. Az, hogy most csak megszavazzuk,
eleve hátrány, eleve olyan nyűgöt veszünk a nyakunkba, amit nem tehet a képviselőtestület. Mert miért? Azért, hogy ezt a kockázatot a nyakunkon viseljük, hogy hamarabb
bedőljön az önkormányzatunk. Nyugodtan el lehet mindőtöknek, mindenkinek, a másik
pedig szakmailag érthetetlen számomra, hogy miért nem jó. Biztos, hogy ott is lesznek,
akinek gondjai lesznek, meg biztos van gondja Újvárossal is, vagy a csegei orvossal is,
hát menjen a másik orvoshoz, de most 5-10 embert nem szabad figyelembe venni.
Összességében semmilyen előnyt ez, hogy most ezt megszavazzuk, ebben a gazdasági
helyzetben, ahogy vagyunk, nagyon komoly a kockázat. Azért kértem, hogy mindenki
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név szerint szavazzon. Én továbbra is arra kérek minden képviselőt, hogy ezt, ha mi
most megszavazzuk, csak még hátrányba hozzuk a tiszacsegei önkormányzatot. Ez
biztos, és szó szerint.
Jászai László PTKIB. tag:
Én azt szeretném kérdezni, ha Tiszacsege ebből kilép, akkor szerintem ebből nem lesz
semmi.
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudom, hogy milyen helyzetet hoz.
Jászai László PTKIB. tag:
Most ezt nem úgy kell felvetni, hogyha mi kilépünk ebből, akkor megfog ez épülni és
mehet oda a lakos, hanem ha most kilépünk, akkor számolni kell azzal a lehetőséggel,
hogy ebből nem lesz semmi.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem valósul meg.
Jónás Sándor polgármester:
Eddig már a képviselők erről döntöttek, tehát most nagyon nehéz így, tudod Laci most
bármit mondhatok én is, mert van egy csapat, aki összefogja a munkát, az kiadta minden
képviselő-testületnek. Ha ezt mi az első alkalommal elmondjuk, hogy nekünk erre
semmi szükségünk nincs, akkor semmi gond. Csak mi hoztunk egy határozatot, amiben
elvállaltuk. Szerintem most is azt mondom, hogy nem rossz döntés. De itt van a
lehetőség, név szerint fog szavazni, mindenki szíve-joga, hogy mire szavaz.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Szilágyi Úr kétszer is megszólított. Bár nem tudom, hogy három-négy nap alatt mennyit
lehet ebben vizsgálódni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt ne nekem mond el Imi.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ezért furcsállottam ezt a nekem szegezett kérdést.
Jónás Sándor polgármester:
Maradj már csöndben légy szíves.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, Sanyikám.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az tény, hogy az utóbbi hónapban kétszer vagy háromszor kellett Újvárosra mennem
erre a járóbeteg szakellátásra és találkoztam csegei emberekkel, akik nagyon nem voltak
megelégedve a szolgáltatással, mert megültetik ott, 3-4 órát ülnek ott vagy többet is.
Mivel Polgáron még nem működik, arról sem tudok véleményt mondani. Tehát valahol
ezt nem értem, hogy most eleve ne is próbáljuk meg ezt.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne, mert nagy a kockázat Imi.
Jónás Sándor polgármester:
Az a gond, hogy valamit csinálunk és az itt élő emberek érdekében teszünk, ez a
legnagyobb gond Szilágyi képviselőnek, ez a legnagyobb gondja. De megvan a
lehetőség arra, hogy ő „nem”-mel szavazik és kész, semmi oka nincs.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ez a gondja Szilágyi képviselőnek, az a gondom, hogy amit most Imi felvetett,
hogy gond van az orvosi ellátással Balmazújvároson, miért nem neked jelzik, te mint
polgármester miért nem jársz abban el, mert megérdemlik a tiszacsegei lakosok, hogy
kulturáltabban, meg ha ez igaz, akkor ne várakoztassanak, vagy esetleg ezen javítani,
hogy a távolról jövőket fel kell vetni ott az egészségház vezetőnek, hogy igenis
valamilyen formában ezeket a problémákat próbálják meg kiküszöbölni. Nem erről szól
a dolog. Arról szól, hogy csináljunk még egy járóbeteg rendelést, majd csak jut egy
negyedrészének Tiszacsegének is itt is, ott is, meg Tiszafüreden, meg Leninvárosban is.
Attól ugyan úgy átmehet Imre oda Polgárra, én csak azt mondtam, hogy ezeket a
gazdasági terheket is ne így vállaljunk részt benne.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Sanyi, rövid reflekció erre, amikor az lett, hogy Újvároshoz fogunk tartozni volt egy
ígéret, a buszjárat, meddig működött? A lakosok ezt is észrevették.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Imi, ezeket fel kell vetni, másról beszélünk, nagyon jogos.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tehát hiányolják ezt is Sanyi, én csak elmondom a tapasztalatokat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Imi Polgárra lesz buszjárat?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Polgár nem ígérte a buszjáratot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt kell számon kérni, teljesen igaz.
Jónás Sándor polgármester:
Azt mondtad, hogy a lakosok, ha ilyen panasz érkezik, hogy Újvároson rosszak az
orvosok, miért nem jelezték. Jelzés jött, de olyan szinten jött, hogy örültek, hogy végre
lesz más választási lehetőség. Ebből egyenes következtetés az, hogy igen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Nyilván csak egy fél mondat erejéig ezzel kapcsolatban,
hogy az újvárosi egészségház vezetőjét meg kellene keresni, nem tartom valószínűnek,
hogy preferálná, hogy először a csegeieket vizsgálják, utána az újvárosiakat, tehát akkor
meg abból az irányból érnék támadások. Feltételezem, hogy valamiféle más módszer
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vagy más kiválasztás vagy érkezési sorrend vagy valami más dominál ebben, hogy kit,
mikor vizsgálnak meg. Nekem is többször panaszkodtak, hogy idős emberekkel
reggeltől estig ott ültek a harmadik emeleten, mosdó csak a földszinten van, napjában 56-szor le kell zarándokolni az idős emberrel a mellékhelyiségbe, és végig kellett ülni az
egész napot. Ráadásul, akinek munkaviszonya van, kénytelen szabit kivenni erre az
időtartamra, de nyilván ez Polgáron is előfordulhat, ez picit más aspektusból kellene ezt
megnézni. Válság van, akkor most ne csináljunk semmit, ha nem csinálunk semmit,
akkor, hát ezek megint nem csináltak semmit, ha nem csinálunk semmit, akkor hát ezek
megint nem csináltak semmit, minek vannak ezek, ezek semmit nem csinálnak. Azért a
kritika megvan minden irányból. Ha mindenki tudomásul venné, hogy válság van és
nehéz idők vannak és nagyon nehéz bármit is előteremteni, akkor megérteném, csak sok
esetben teljesen másról szokott szólni a kritika, leginkább arról, hogy igaz, hogy válság
van, de annyi mindent lehetne csinálni, miért nem csinálják. Ez az egyik probléma. Igaz,
hogy van kockázata ennek az egész beruházásnak, de nézzük már meg, hogy ez egy 1
milliárdos beruházás, aminek a 16,5%-a Tiszacsegét fogja helyzetbe hozni, 165 millió
Ft-os vagyont fogunk szerezni. Lehetett volna itt 280 milliót is szerezni ingyen, az sem
volt jó, annak is nagy volt a kockázata, tehát nem hiszem, hogy betudnánk ide hozni
bármit is, amiből nem sülne az ki, hogy ennek óriási a kockázata ezt ne csináljátok.
Igen, van benne kockázat, hatalmas kockázat van benne, de kockázat nélkül nem lehet
előre jutni, én úgy gondolom, hogy ez a 165 millió Ft-os vagyon, amit meg lehet
szerezni ebben a dologban, az azért 5 év múlva, ha nem is 165-öt, de 50-60 millió Ft-ot
is jelenthet, ez kompenzálhatja esetlegesen azokat a kiadásokat, ami eleinte előfordulhat,
hogy valamilyen szinten veszteséges üzemeltetést fognak majd eredményezni ebben az
intézményben. De ebben sem vagyok biztos. Én feltételezem, hogy a tulajdonosok,
illetve a részvénytársaság vezetése, mindenképpen azon lesz, hogy ezt a
részvénytársaságot, illetve a non-profit szervezetet nullszaldósan üzemeltesse. Én
elfogadásra javaslom ezt az előterjesztést mindenképpen.
Jászai László PTKIB. tag:
Hozzászeretnék még szólni, az előbb nem fejeztem be teljesen, mivel választ is kaptam.
Nekem az a véleményem, ha itt most Tiszacsege ki fog lépni, ez egy láncreakciót is
elindíthat, mert a többi település is úgy van ezzel, ha nem, akkor ők sem, tehát
hozhatnak egy olyan határozatot. Én továbbra is úgy szavazom meg ezt, hogyha benne
hagyjuk azt a kitételt, hogyha minden település, aki kötelezettséget vállalt megfogja
szavazni, akkor én is javaslom megszavazni.
Jónás Sándor polgármester:
Csak is úgy.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem szaporítva a szót, de természetesen az Alpolgármester Úr jól látja a dolgokat.
Ennek a részvénytársaságnak nem az a célja nyilván ők is azon fognak munkálkodni,
hogy ez minél hamarabb, ha nem nyereséget, de nullára, tehát nem az a céljuk, hogy
minél nagyobb veszteséget termeljenek, ez magától érthetődik. A másik dolog az, hogy
tényleg egy felelős magatartást kellene tanúsítanunk, ha már egyszer adtuk a szavunkat
hozzá most meg azt mondjuk, hogy bocsi, nem így gondoltuk, aztán másképp. Eleve ez
a pályázat, amikor benyújtásra került nyilván Tiszadob és Tiszacsege önkormányzata
azért került ebbe, mert a lélekszám alapján a pályázat így kerülhetett benyújtásra. Tehát
ez már egy hosszabb folyamat, aminek tanúi vagyunk, most elég érdekes hozzáállás
lenne azt mondani, hogy mégsem így gondoltuk, hanem kihátrálunk belőle. Az egész
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pályázat létjogosultságát veszélyeztetnék ezzel én úgy gondolom. Én is amellett tudnék
állást foglalni, mint ahogy mondottam is, meg Jászai képviselő társam is elmondta, hogy
ezzel a kitétellel, hogy amennyiben a többi, akkor mi is, de ez eddig is így volt, azt
hiszem.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát mindig úgy szólt a testületi határozatunk, hogy amennyiben valamennyi település
így határoz, abban az esetben érvényes a miénk is, ha egyetlen egy település is más
véleményen van, akkor automatikusan a miénk is érvényét veszti.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért, ez, hogy most bele van írva, nesze, fogd meg semmi. Ez tényleg semmit nem
jelent, mert nehogy már a szomszéd település Görbeháza „nem”-mel szavazna Lajos, ne
haragudj már. Hát Görbeháza járjon át Balmazújvárosra? Azért gondoljátok már meg. A
polgáriaknak azért ott volt Leninváros is idáig, most is átmehet a polgári ember, ha akar.
Azt pedig tudjuk, hogy az egészségügy most sem, meg ezután is, meg egy pár évig
nagyon rossz helyzetben fog lenni, ennek arra esélye sincs. Én csak azt az egyet kérem,
hogy ha nem szavazzuk is meg, ne részesedjünk a tulajdonból sem. Mert most is azt
mondom, itt van Balmazújváros Tiszacsegének, azokat a problémákat, amit felvetettek,
azt másképp kell megoldani, azzal foglalkozni kell, nekem is szóltak, hogy nézzük meg,
hogy lehet-e ezen változtatni vagy nem, azt meg kell nézni. De attól elmehet a
tiszacsegei ember Polgárra, mert ez akkor is megfog épülni, ha Tiszacsege nem szavazza
meg, ezt higgyétek el. De mi nagyon nagy kockázatot, mi ennek csak a mínuszát
vállaljuk Lajos, hát nem tudjátok pontosan te mint a Pénzügyi Bizottság elnöke
megérteni? Hát ez nem lesz pozitív, ezt mi felvállaljuk, ha így gondoljátok nem is
szaporítom a szót, én azt mondom, hogy ezzel csak hátrányba hozzuk a lakosokat.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönjük szépen. Akkor először is valamennyi, mert itt három határozat lenne,
valamennyire névszerinti szavazás, vagy csak az elején arra szavazunk név szerint, hogy
csak abban az esetben fogadjuk el valamennyi határozatot az itt beterjesztettekkel, ha a
többi település is elfogadta. Ha ezzel egyetértetek, akkor név szerint erre kérem a
szavazást.
1., Bana Gábor
2., Csernikné Nagy Krisztina

..............................................
Igen

3., Dr. Iványi Tibor

..............................................
..............................................

4., Illés János

Igen

..............................................

5., Jászai László

Igen

..............................................

6., Jónás Sándor

Igen

..............................................

7., Kapus Lajos

Igen

..............................................

8., Kobza Miklósné

Igen

..............................................

9., Nagy Miklós

Igen

……………………………..
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10., Répási Lajos

Igen

..............................................

11., Szeli Zoltán

Igen

..............................................

12., Szilágyi Sándor

Nem

..............................................

13., Tóth Imre

Igen

……………………………….

14., Vincze László

Igen

..............................................

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a „Hiába ott a kincs, ahol
egészség nincs.” című projekt megvalósításához szükséges határozati javaslatokat a

Fejlesztési Megállapodás 2. pontjában meghatározott szerződő felek azonos döntése esetén
fogadja el – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor nem volt

jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

110/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hiába ott a
kincs, ahol egészség nincs.” című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002 kódszámú projekt
megvalósításához szükséges határozati javaslatokat, illetőleg a csatolt Fejlesztési
Megállapodást, és a nonprofit gazdasági társaság Alapszabályát és úgy határoz, hogy a

Fejlesztési Megállapodás 2. pontjában meghatározott szerződő felek azonos döntése esetén
– az egyhangú döntés függvényében – fogadja el.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Polgár Város Önkormányzatát
tájékoztassa.
Határidő: 2009. június 23.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
Kihirdetem, hogy 11 fő igen szavazattal elfogadtuk, 1 nem szavazat ellenében.
Most már nem név szerint szavazunk, hanem sima kézfelnyújtással. Az első határozati
javaslatot pontosan amiatt kell, hogy megváltozik a neve az egészségháznak. Mindenki
előtt ott van:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az
Európa - Egészségház - Polgár nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság
alapításáról szóló 101/2008.(V. 28.) KT. számú határozatát.”
Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Jónás Sándor polgármester:
11 igen. Nem szavazat? Nem szavazott 1.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 101/2008.(V. 28.) KT. számú
határozat hatályon kívül helyezését – 11 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Bana
Gábor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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111/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hiába ott a
kincs, ahol egészség nincs.” című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002 kódszámú projekt
megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az
Európa - Egészségház - Polgár nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság
alapításáról szóló 101/2008.(V. 28.) KT. számú határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A második határozati javaslat, tehát itt a másodikban arra szavazunk, hogy „Hiába ott a
kincs, ahol egészség nincs.” című pályázat befogadására, a képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás módosítására és az egységes szerkezetbe
való szöveg formálásába. Aki egyetért vele kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Hiába ott a kincs, ahol
egészség nincs.” című pályázat megvalósítására irányuló Fejlesztési Megállapodás
módosítása – 12 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

112/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hiába ott a
kincs, ahol egészség nincs.” című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002 kódszámú projekt
megvalósításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés elválaszthatatlan mellékletét
képező „Hiába ott a kincs, ahol egészség nincs.” című, TIOP-2.1.2.-08/12009-0002 jelű pályázat megvalósítására irányuló Fejlesztési Megállapodás
módosítását és annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét.
2. Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Fejlesztési
Megállapodás módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövegének
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Melléklet:
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fejlesztési Megállapodás
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FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS
módosításokkal egységes szerkezetben
1. Jelen Fejlesztési Megállapodás aláírásával a 2. pontban meghatározott szerződő felek
megállapodnak abból a célból, hogy Polgár Város Önkormányzata által a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott „Hiába ott a kincs, ahol egészség
nincs.” TIOP -2.1.2.-08/1-2009-0002 kódszámú Kistérségi járóbeteg szakellátó központ
fejlesztése pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel
valósítsák meg. A pályázati felhívás, a pályázati útmutató, valamint az e
dokumentumoknak megfelelő szakmai és építészeti koncepciót, melyek jelen Fejlesztési
Megállapodás elválaszthatatlan részét képzik, azokat a jelen Fejlesztési Megállapodást
aláírók áttanulmányozták, megismerték és elfogadták.
2. A Fejlesztési Megállapodás a közös cél elérése érdekében létrehozott együttműködési
forma, mely köti az abban részt vevő szerződő feleket (a továbbiakban: tagokat).
Önkormányzat neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pályázó:
1. tag:
2. tag:
3. tag:
4. tag:
5. tag:
6. tag:
7. tag:

Polgár Város Önkormányzata
Folyás Község Önkormányzata
Görbeháza Község Önkormányzata
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Újszentmargita Község Önkormányzata
Újtikos Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata

Képviselő neve
Tóth József polgármester
Mályi Lászlóné polgármester
Dr. Pusztai Adél polgármester
Mikó Zoltán polgármester
Csetneki Csaba polgármester
Tóth Miklós polgármester
Jónás Sándor polgármester
Bán György polgármester

3. A tagok által képviselt lakosságszám (KSH szerinti 2008. január 01.-én):
Önkormányzat neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pályázó:
1. tag:
2. tag:
3. tag:
4. tag:
5. tag:
6. tag:
7. tag:

Polgár Város Önkormányzata
Folyás Község Önkormányzata
Görbeháza Község Önkormányzata
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Újszentmargita Község Önkormányzata
Újtikos Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Érintett lakosságszám ( fő) összesen

Képviselt
lakosságszám (fő)
8202
368
2514
754
1452
930
4741
3083
22 044

Lakosságszám
megoszlása (%)
37,21
1,67
11,40
3,42
6,59
4,22
21,51
13,98
100,00

4. A Fejlesztési Megállapodás aláírásával a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
pályázat támogatása esetén 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő, jogi személyiségű
nonprofit gazdasági társaságot (tervezetten nonprofit zártkörű részvénytársaságot KSH
114) hoznak létre.
5. A létrehozandó nonprofit gazdasági társaságban az egyes tagok által képviselt tulajdoni
hányad az alábbiak szerint alakul:
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Szervezet neve
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pályázó:
1. tag:
2. tag:
3. tag:
4. tag:
5. tag:
6. tag:
7. tag:

Polgár Város Önkormányzata
Folyás Község Önkormányzata
Görbeháza Község Önkormányzata
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Újszentmargita Község Önkormányzata
Újtikos Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Összesen:

Képviselt tulajdoni hányad (%)
51,85
1,28
8,74
2,62
5,05
3,24
16,50
10,72
100,00

6. Tagok vállalják, hogy a létrehozandó kistérségi járóbeteg szakellátó központ fenntartása
és megfelelő működtetése céljára alapított nonprofit gazdasági társaságnak, valamint a
projekt eredményeinek fenntartásához és működtetéséhez legalább a fenntartási időszak (5
év) végéig az alábbi megosztás szerint járulnak hozzá:
Szervezet neve

Megosztás (%)

Polgár Város Önkormányzata
Folyás Község Önkormányzata
Görbeháza Község Önkormányzata
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Újszentmargita Község Önkormányzata
Újtikos Község Önkormányzata
Tiszacsege Város Önkormányzata
Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Összesen:

51,85
1,28
8,74
2,62
5,05
3,24
16,50
10,72
100,00

6.1. Veszteséges működés esetén a tag önkormányzatok kizárólag a fenti 6. pontban
rögzített megosztás szerint vállalják, hogy éves költségvetésük keretében elkülönített
előirányzatban biztosítják a működéshez szükséges fedezetet a fenntartási időszak (5
év) végéig.
7. A pályázati kiírás szerint a kötelező önrész mértéke a projekt bruttó költségvetésének
legalább 10%a , azaz tíz százaléka. Az önrész biztosításának módja:
Az önrész biztosításának módja
Polgár, Hősök útja 1. szám alatt lévő 626/2. helyrajzi
számú ingatlan
Hitelígérvény
Önrész összesen:

Megoszlás
47,59 %

Értéke/összege
51 750 000 Ft

52,41 %
100,00 %

56 980 000 Ft
108 730 000 Ft

A hitelígérvény rendelkezésre állásáról Polgár Város Önkormányzata gondoskodik.
8. A pályázati önrész 100 %-ának, azaz száz százalékának, mint szükséges mértékű saját
erőnek a rendelkezésre bocsátásának, illetve rendelkezésre állásának, a Fejlesztési
Megállapodásra lépő Önkormányzatok akként tesznek eleget, hogy a fejlesztéshez
szükséges telket (Polgár, Hősök útja 1. szám alatt lévő 626/2. helyrajzi számú ingatlant)
Polgár Város Önkormányzata biztosítja, míg a hiányzó részhez szükséges hitelt a
nonprofit gazdasági társaság veszi fel a települések önkormányzatainak 3. pontban
rögzített lakosságszám arányoknak megfelelő készfizető kezességvállalása mellett. Ilyen
módon a pályázat benyújtásához szükséges önrész megoszlása a következőképpen alakul:
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Önkormányzat
megnevezése

Hitelfelvétel/
készfizető
kezességvállalás

Polgár

21 202 258 Ft

Folyás

Telek
51 750 000 Ft

Összesen

Önrész megosztása
(%)

72 952 258 Ft

67,09

951 566 Ft

951 566 Ft

0,88

Görbeháza

6 495 720 Ft

6 495 720 Ft

5,98

Tiszagyulaháza

1 948 716 Ft

1 948 716 Ft

1,79

Újszentmargita

3 754 982 Ft

3 754 982 Ft

3,45

Újtikos

2 404 556 Ft

2 404 556 Ft

2,21

Tiszacsege

12 256 398 Ft

12 256 398 Ft

11,27

Tiszadob

7 965 804 Ft

7 965 804 Ft

7,33

Összesen

56 980 000 Ft

108 730 000 Ft

100,00

51 750 000 Ft

9. Polgár Város Önkormányzata, mint az önrészt képező ingatlan tulajdonosa,
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat támogatása esetén a fejlesztéssel érintett
ingatlan tulajdonjogát átadja a létrehozandó 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő
nonprofit gazdasági társaság részére per-, igény-, és tehermentes módon. A tulajdonjog
átadásának legkésőbbi időpontja a támogatási szerződés megkötése.
10. Biztosíték nyújtás tekintetében a tagok megismerték és magukra nézve kötelezőnek tartják
a 281/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet, mely szerint a 2007-2013. programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. Rendelet X. fejezetében foglaltak
szerint kell eljárni.
11. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a pályázati konstrukció keretében egy
önkormányzat kizárólag egy fejlesztési megállapodásban vehet részt.
12. Felek tudomásul veszik, hogy a Fejlesztési Megállapodásnak a fenntartási időszak végéig
(a megvalósítást követő legalább 5 évig) érvényben kell maradnia.
13. A pályázat támogatása esetén jelen Fejlesztési Megállapodás az alapja a projekt
megvalósítása és működtetése érdekében létrehozandó 100%-os önkormányzati
tulajdonban lévő, jogi személyiségű nonprofit gazdasági társaság (tervezetten nonprofit
zártkörű részvénytársaság) társasági szerződésének (tervezetten Alapító Okiratának).
14. Szerződő felek nyilatkoznak, hogy a nonprofit gazdasági társaság által megkötendő
támogatási szerződés tervezetét (mintát) és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az
abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek
ismerik el.
15. Jelen megállapodásban nem részletezettek tekintetében Felek a Ptk. előírásai szerint
járnak el, vitás eseteiket maguk között rendezik, elkerülhetetlen esetekre kikötik a
Hajdúböszörményi Városi Bíróság, illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét.
16. Jelen megállapodás összesen 4 folyamatosan számozott oldalból áll, 12 eredeti
példányban készült, melyek közül 1-1 példány a tagokat, 5 példány a pályázót illeti meg.
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17. Szerződő felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést
követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Kelt: az aláíró Önkormányzatok jóváhagyó testületi határozatainak elfogadása napján:
Megnevezés

Polgármester aláírása

Pályázó:

Polgár Város
Önkormányzata

Tóth József
polgármester

1. tag:

Folyás Község
Önkormányzata

Mályi Lászlóné
polgármester

2. tag:

Görbeháza Község
Önkormányzata

Dr. Pusztai Adél
polgármester

3. tag:

Tiszagyulaháza Község
Önkormányzata

Mikó Zoltán
polgármester

4. tag:

Újszentmargita Község
Önkormányzata

Csetneki Csaba
polgármester

5. tag:

Újtikos Község
Önkormányzata

Tóth Miklós
polgármester

6. tag:

Tiszacsege Város
Önkormányzata

Jónás Sándor
polgármester

7. tag:

Tiszadob Nagyközség
Önkormányzata

Bán György
polgármester

Ellenjegyző aláírása

Képviselőtestületi
határozat
száma, kelte

Melléklet: a Fejlesztési Megállapodás elválaszthatatlan részét képező Képviselő-testületi
határozatok.
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Jónás Sándor polgármester:
A harmadik határozat, amihez most kaptatok még pluszba kiegészítést a határozati
javaslat szerint, de gondolom ezt mindenki megnézte. Összefoglalod Margó röviden?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Látható a kiosztott anyagban, hogy a határozat első pontja módosulna, méghozzá úgy,
hogy „Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a PÉTEK
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Non-profit Zártkörűen működő
Részvénytársaság alapításáról, abban tagként részt vesz és elfogadja jelen határozat
mellékleteként csatolt non-profit zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.”
A határozat 2-es pontjában a kezdő időpontjai a megbízásnak módosultak 2009. június
23-ra. A 3. pontban szintúgy 2009. június 23 a határidő. Az alapszabály pedig módosul,
amit csatoltak, az első oldalon a 2/1 Képviseletre jogosult neve sorban csak a név
szerepel, a polgármesteri kifejezést törölni. Az 5-ös oldalon 10/2. pontban a megbízatás
kezdő időpontja, itt is a határidő 2009. június 23. Tehát mindegyiknél ez változott.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, aki ebben a formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ részvénytársaság
alapszabályát – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

113/2009.(VI. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hiába ott a kincs,
ahol egészség nincs.” című, TIOP-2.1.2.-08/1-2009-0002 kódszámú projekt megvalósításáról
szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a PÉTEGISZ Polgár
És Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapításáról, abban tagként részt vesz és elfogadja jelen határozat mellékleteként
csatolt nonprofit zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.
2. A nonprofit gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselői, illetve könyvvizsgálója az
alábbiak:
Vezérigazgató:
Kiss Ilona Andrea
Anyja neve:
Katona Ilona Margit
Lakcím:
4090 Polgár, Petőfi u. 9/A. I.8.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
2009. június 23.
A megbízatás lejárta:
2011. április 10.
A megbízott munkájának ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg.
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valamint
Felügyelőbizottság tagja:
Romos Attila
Anyja neve:
Fónyad Erzsébet
Lakcím:
4090 Polgár, Rákóczi u. 126/a.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
2009. június 23.
A megbízatás lejárta:
2013. december 31.
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg.
Felügyelőbizottság tagja:
Dr. Lyócsa János
Anyja neve:
Tamás Ilona
Lakcím:
3532 Miskolc, Szamos u. 29.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
2009. június 23.
A megbízatás lejárta:
2013. december 31.
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg.
Felügyelőbizottság tagja:
Anyja neve:
Lakcím:

Makó Albert
Papp Margit
4075 Görbeháza, Nefelejcs u. 5.

A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
2009. június 23.
A megbízatás lejárta:
2013. december 31.
A megbízott tiszteletdíját a társaság közgyűlése határozza meg.
A társaság könyvvizsgálója:

WINAUDIT Könyvvizsgáló
és Adótanácsadó Betéti Társaság
002295
09 06 013394
4024 Debrecen, Kisfaludy u. 11.

Kamarai nyilvántartási száma:
Cégjegyzékszám:
Székhely:
A könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős természetes
személy neve:
Vida Ildikó
Anyja neve:
Hevesi Ildikó Etelka
Lakcím:
4024 Debrecen Nap u. 5.
Kamarai nyilvántartási száma:
005854
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
2009. június 23.
A megbízatás lejárta:
2014. május 30.
A megbízott tevékenységének ellenértékét a társaság közgyűlése határozza meg.
3. A Képviselő-testület a társaság vezető tisztségviselőinek, illetve könyvvizsgálójának
megválasztásával kiegészített Alapszabályt jóváhagyja. 2009. június 23-i hatállyal – az
Alapszabályban meghatározott települési önkormányzatok, mint tulajdonostársak
(részvényesek) jóváhagyásával – létrehozza a PÉTEGISZ Polgár És Térsége
Egészségügyi Központ nonprofit zártkörűen működő részvénytársaságot (rövidített
cégnév: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.).
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4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot aláírja.
5. A Képviselő-testület az alapszabály szerinti tulajdonrészt megtestesítő 825 db 1.000 Ft
névértékű dematerializált részvény ellenértékének 25 százalékát, azaz 206.250 Ft-ot a
2009. évi költségvetés általános tartalékának terhére, a társasági iratok cégbírósági
benyújtásának napjáig készpénzben biztosítja.
6. A Képviselő-testület a részvény ellenértékének fennmaradó 75 százalékát, azaz
618.750 Ft-ot a 2010. évi költségvetésében betervezi, azt 2010. március 31-ig
készpénzben biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Melléklet:
PÉTEK Nonprofit Zrt. Alapszabálya
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PÉTEK POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Alapszabálya
Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
(Gt.) rendelkezéseinek megfelelően a következők szerint állapítják meg az alábbi
zártkörűen működő részvénytársaság alapszabályát.

1. A társaság neve, székhelye
1.1. A társaság cégneve: PÉTEGISZ Polgár És Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
1.2. A társaság székhelye: 4090 Polgár, Hősök útja 1.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2. A társaság alapítói (részvényesei)
2.1.
Név: Polgár Város Önkormányzata
Székhely: 4090 Polgár, Barankovics tér 5.
Képviseletre jogosult neve: Tóth József
Anyja neve: Pöstényi Ágnes
Lakcím: 4090 Polgár, Botond u. 49.
2.2.
Név: Folyás Község Önkormányzata
Székhely: .4095 Folyás, Felszabadulás u. 13.
Képviseletre jogosult neve: Mályi Lászlóné
Anyja neve: Török Julianna
Lakcím: 4090 Folyás, Felszabadulás u. 22.
2.3.
Név: Görbeháza Község Önkormányzata
Székhely: 4075 Görbeháza, Böszörményi út 39.
Képviseletre jogosult neve: Dr. Pusztai Adél
Anyja neve: Péter Ilona
Lakcím: 4075 Görbeháza, Böszörményi u. 19.
2.4.
Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Székhely: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 73
Képviseletre jogosult neve: Mikó Zoltán
Anyja neve: Czankó Ilona
Lakcím: 4097 Tiszagyulaháza, Kossuth u. 71.
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2.5.
Név: Újszentmargita Község Önkormányzata
Székhely: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125.
Képviseletre jogosult neve: Csetneki Csaba
Anyja neve: Kiss Regina
Lakcím: 4065 Újszentmargita, Bödönhát u. 30.
2.6.
Név: Újtikos Község Önkormányzata
Székhely: 4096 Újtikos, Arany János u. 12
Képviseletre jogosult neve: Tóth Miklós
Anyja neve: Varga Erzsébet
Lakcím: 4096 Újtikos, Fő u. 21.
2.7.
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata
Székhely: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
Képviseletre jogosult neve: Jónás Sándor
Anyja neve: Csernok Sarolta
Lakcím: 3530 Miskolc, Kont István u. 17.
2.8.
Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Székhely: 4456 Tiszadob, Andrássy u. 37
Képviseletre jogosult neve: Bán György
Anyja neve: Szurkos Mária
Lakcím: 4465 Tiszadob, Széchenyi u. 13.

3. A társaság tevékenységi körei
3.1. Főtevékenység: 86.21 Általános járóbeteg-ellátás
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás.
3.3. A társaság ügyvezetése nem jogosult a tevékenységi körök módosítására.
3.4. A társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája
A társaság időtartama: határozatlan
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje
5.1. A társaság alaptőkéje 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint, amely 5 000 000 Ft, azaz
ötmillió forint készpénzből áll, amely az alaptőke 100 százaléka.
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Ebből az alapításkor befizetett összeg 1.250 000 Ft, amely 25 százaléka az átvenni vállalt
részvények névértékének
5.2. A társaság alaptőkéje 5.000 darab 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.3. A részvények előállítása dematerializált módon történik.
5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével.
5.5. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi
részvény átvételére.
6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek) közötti
megosztása
6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak
szerint oszlanak meg:
Név: Polgár Város Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 2 593 000 Ft, amelyből
készpénz: 2 593 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 2593 db,
összesen: 2593 db.
Név. Folyás Község Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 64 000 Ft, amelyből
készpénz: 64 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 64 db,
összesen: 64 db
Név. Görbeháza Község Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 437 000 Ft, amelyből
készpénz: 437 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 437 db,
összesen: 437 db.
Név: Tiszagyulaháza Község Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 131 000 Ft, amelyből
készpénz: 131 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 131 db,
összesen: 131 db.
Név: Újszentmargita Község Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 252.000 Ft, amelyből
készpénz: 252 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 252 db,
összesen: 252 db.
Név: Újtikos Község Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 162 000 Ft, amelyből
készpénz: 162 000 Ft,
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Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 162 db,
összesen: 162 db.
Név:Tiszacsege Város Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 825 000 Ft, amelyből
készpénz: 825 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 825 db,
összesen: 825 db.
Név: Tiszadob Nagyközség Önkormányzata
Vagyoni hozzájárulás: 536 000 Ft, amelyből
készpénz: 536 000 Ft,
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: 536 db,
összesen: 536 db.
6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében
alapításkor nem fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget 2010. március 31-ig,
legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság
számlavezető bankjába.

7. A részvény átruházásának korlátozása
A részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában
meghatározott módon.

8. A nyereség
A gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a részvényesek között nem osztható
fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

9. A közgyűlés
9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak
mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
9.2 A közgyűlést a vezérigazgató hívja évente legalább egyszer össze, a közgyűlés kezdő
napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján.
9.3 A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által
megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem
határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de
ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
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9.4. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben írásbeli
döntéshozatallal is határozhat.
9.5 A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A
közgyűlésen szavazati joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi
igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően rendelkezik.
9.6.A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű
többséget igénylő kérdésekben nem zárják ki.
9.7 A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati
joggal jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
9.8 A közgyűlésről jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell vezetni a törvényben foglalt
formában és tartalommal. A jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát a
jelenléti ívvel és a meghívóval 30 napon belül a cégbírósághoz be kell nyújtani.

10. A vezérigazgató
10.1. A társaságnál igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait
vezérigazgató gyakorolja.
10.2.A vezérigazgató:
Név: Kiss Ilona Andrea
Anyja neve: Katona Ilona Margit
Lakcím: 4090 Polgár, Petőfi u. 9/A. I.8.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.
A megbízatás lejárta: 2011. április 10.
10.3.A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére nem köteles.

11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére nem kerülhet sor.

12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosult:
Név: Kiss Ilona Andrea vezérigazgató

13. Felügyelőbizottság
13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Romos Attila
Anyja neve: Fónyad Erzsébet
Lakcím: 4090 Polgár, Rákóczi u. 126./a
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.
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A megbízatás lejárta: 2013. december 31.
A felügyelőbizottság tagjai:
Név: Dr. Lyócsa János
Anyja neve: Tamás Ilona
Lakcím: 3532 Miskolc, Szamos u. 29.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.
A megbízatás lejárta: 2013. december 31.
Név: Makó Albert
Anyja neve: Papp Margit
Lakcím: 4075 Görbeháza, Nefelejcs u. 5.
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.
A megbízatás lejárta: 2013. december 31.

14. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója: WINAUDIT Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Betéti
Társaság
Kamarai nyilvántartási száma: 002295
cégjegyzékszám: 09 06 013394
Székhely: 4024 Debrecen, Kisfaludy u. 11.
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Vida
Ildikó
Kamarai nyilvántartási száma: 005854
Anyja neve: Hevesi Ildikó Etelka
Lakcím: 4024 Debrecen, Nap u. 5.
A megbízatás kezdő időpontja: 2009. június 23.
A megbízatás lejárta: 2014. május 30.

15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon az alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének társaság honlapján tesz eleget.
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak
az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .............................................................................
Az alapítók (részvényesek) aláírása:
....................................................................................................................................
Név:
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....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név
Ellenjegyezte:
....................................................................................................................................
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4.

Napirendi pont
Csege Napok rendezvény szervezéséért felelős személy kijelölése
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Elnézést kérek a Tisztelt Testülettől! Csak szeretném, ha visszatérnénk egyetlen egy
gondolat erejéig a Csege Napokra. Elől járóban elmondanám, hogy tisztelettel
elfogadom annak a 6 embernek a döntését, aki nem szavazta meg ezt a programot.
Azonban figyelmetekbe ajánlanám, itt volt mindenki előtt a Kecsege Fesztivál kezdetű
anyag, amit Ibolya adott, annak a második két oldalán egy teljesen részletesen
kidolgozott Csege Napok program látható. Nem tudom egyébként, hogy döntés előtt ezt
mindenkinek sikerült-e átolvasni, mert lehet, hogy más döntés született volna. Jó. Tehát
több ember több hetes munkája úgymond félre lett seperve, úgy gondolom, nem szakmai
döntés született. Viszont kérném szépen Polgármester Urat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Turisztikai szakember.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Hát mondjuk lehet, hogy te turisztikai szakember vagy Sanyi, elnézést nem rád
gondoltam.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én sem rád, hogy szakember vagy, nehogy megharagudjál.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Kérném szépen Polgármester Urat, hogy jelöljön ki egy vagy két felelőst én most
kifejezetten Szeli Zoltánra és Szilágyi Sándorra gondoltam, mert nekik elég sok érvük
volt annak tekintetében, hogy a Tisza-parton legyen a program. E héten péntekig egy
komplett kidolgozott programot az én kezembe legyenek szívesek átadni, mert se
prospektust nem tudunk kidolgozni, sem a Magyar Turizmus Zrt honlapjára, tehát
innentől kezdve megint megálltunk, és ettől kezdve visszafelé lépdelünk nem előre. Én
megmondtam, hogy ebben én nem szeretnék részt venni, mert elméletileg nem tudok
egyetérteni vele, gazdasági és rendezvényszervezési oldalról. Én ezt a két embert
javaslom felelősnek, és azt kérném, hogy péntekig egy komplett programot a kezünkbe
nyomjanak.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én úgy gondolom, hogy ez már átment ilyen érzelmes dolgokká, hogy valamit azért nem
lehet megcsinálni, mert nem úgy szavaztuk meg, tehát el van dramatizálva. Eddig is volt
a strandon is és a Tisza-parton is. Én azt mondom, hogy most is meg lehet csinálni a
Tisza-parton. Tehát egyetlen egy érv volt az ellen, hogy ne a Tisza-parton legyen, az
áram miatt, a 400 ezer Ft-os áram miatt.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Elfogadtam ezt is.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Szerintem semmi nem változik attól, tehát nem kell semmit felborítani, semmi nem
változik attól, hogy a Tisza-partra a fő rendezvény át van téve. Mond azt meg, hogy
miért borult fel az egész?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Zoli, ezt elolvastad?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem olvastam el.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Akkor miről beszélünk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De mond el szóban, mert itt vagyunk és meghallgatjuk.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Akkor légy szíves nyisd már ki
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kemény Pista bácsi felajánlotta a 200 kilowattos agregátorját.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Most nem értem az agregátor gondot sem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tessék?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem értem az agregátor gondot.
Jónás Sándor polgármester:
Nem ezzel van a gond, egyáltalán Zoli. Azzal van gond, ki lett dolgozva.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelem és becsülöm, aki kidolgozta.
Jónás Sándor polgármester:
Ki lett dolgozva, ettől kezdve semmi gond nincsen, úgy döntött a Tisztelt Képviselőtestület, hogy a Tisza-parton rendezi. Ettől kezdve kell egy felelős. Én is javasollak
téged, te vagy ennek a vezetője. Átadja Kriszti az eddig kidolgozottad, te folytasd vagy
csináld úgy ahogy akarod, a tiszacsegei rendezvényért te felelsz. Ezt megszavazzuk és
ettől kezdve el van döntve. Hát így másképp nem lehet, mert dobáljátok egymásnak a
labdát.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De pont ezt nem akarom, hogy miért dobáljuk.
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Jónás Sándor polgármester:
De Kriszti miért csinálná?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De miért ne csinálná?
Jónás Sándor polgármester:
Azért, mert nem ő a felelős.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Felelősnek a tavaszi határozatban Csernikné Nagy Kriszta. Most álljunk meg, mert
tényleg akkor dobálózás van. A múltkori papíron Nagy Miklós volt kijelölve felelősnek.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az a Kecsegére.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Akkor bocsánat az a Kecsege volt. Tehát nem értem, hogy van egy testületi határozat,
akkor miért kell dobálózni azzal, hogy most más, most ez most amaz. Csak egy helyszín
változtatás volt, illetve nem is volt, mert az akkori tervezetben is az volt, hogy a Tiszaparton ugyan úgy marad minden.
Jónás Sándor polgármester:
Zoli ez egy kulturális bizottságnak a feladata, ezért van.

Kapus Lajos elment.

Jelen van: 11 fő

Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A kulturális bizottság felállította a programtervet Tiszacsegére évesen, én azt hiszem,
hogy a kivitelezés az a hivatalé, nem a testületé. Segítünk bármiben, de a
polgármesternek kell azért felelnie, hogy ez itt megvalósuljon, neki vannak beosztottjai,
akinek ő parancsolhat. Tehát a polgármester megmondhatja azt, hogy
Jónás Sándor polgármester:
Parancsolni nem szoktam, én kérni szoktam.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Csernikné Nagy Kriszta alkalmazott, ő ezt meg ezt csinálja.
Jónás Sándor polgármester:
Én kérni szoktam, én parancsolni nem szoktam,
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az alkalmazottnak én azt mondom, azért vegyük úgy,
Jónás Sándor polgármester:
Jó, ez nem az én feladatom, ez a kulturális bizottság elnökének a feladata, kész.
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Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Azért Zoli, nem igazán szerettem volna kimondani, most már el kell, hogy mondjam,
hogy itt vannak emberek, akik dolgoznak, úgy dolgoznak, hogy nem veregetik a
mellkasukat és nem számolják össze, hogy hány éjszakát pluszban. Nézzétek meg itt van
Ibolya, ezt az anyagot is éjszaka állította össze, és vannak emberek, és ne haragudj, most
én ide sorollak téged is, akik állandóan véleményt mondanak, de dolgozni, legalábbis
ebben a turisztikai rendezvényekben azért inkább mondhatom, hogy minimálisat tettél,
kevesebb fűszálat tettél keresztbe mint én vagy itt pár ember, aki ezt a programot
kidolgozta. Én ebbe bele vagyok fáradva, engem senki ne ugráltasson, elnézést kérek,
még egy képviselő-testület se. Ha ti ezt nem fogadtátok el, mert 6 ember nem fogadta el.
5 embernek köszönjük szépen, hogy négy embernek több hetes munkáját elfogadtátok.
Higgyétek el, hogy kidolgoztuk részletesen, hogy hol áll meg a kocsi, vagy ez a fűszál,
vagy az a virág hol legyen, én ezt most nem akarom elmondani, nem húzom az időtöket.
Itt 6 embernek megszületett egy döntése, te voltál Zoli a szószóló ebbe, akkor légy
szíves vállald a munka oroszlán részét is. Ezt azért bárki megtudja csinálni, hogy
állandóan véleményt mond, vagy értékel, ezt a legkönnyebb.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azt hiszem, hogy vállaltam, tehát azt ne mond, hogy nem, mert valamelyik évben is
megcsináltuk és végigcsináltuk.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Jó, de az sokkal kevesebb volt, mint a többi emberé. Mindegy, most vállald fel Zoli.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De mi volt kevesebb?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Én megmondom, én így ebbe belefáradtam, hogy állandóan ide, oda, amoda. Miért nem
lehet dolgozni, miért nem lehet ezt így elfogadni? Én ezt így nem vállalom el.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy megköszönöm azt a munkát, amit elvégeztetek. Ki kell hajítani,
majd más folytatja.
Illés János ÜOMSB. tag:
Én most úgy érzem, hogy úgy vagyunk, mint az egyszeri parasztember, hogy hízót
kellene vágni és se disznó, se szalma. Tehát nincs pénzünk sem, már most az sincs, aki
csinálja, tehát javaslom, hogy ne rendezzük meg.
Jónás Sándor polgármester:
Erre én is hajlok.
Jászai László PTKIB. tag:
Én nem szavaztam ennél, mert nem tudtam eldönteni a dolgokat. Nekem van egy olyan
véleményem, hogy ki lehetne szedni a rendezvényekből azokat a dolgokat, amihez nem
kell erősítés. Azokat a koncerteket, ami sok pénzbe kerülnek és nagy energia költséggel
vannak, azt be kell tenni a strandra. Szerintem ennek nincs semmi akadálya, ez korábban
is így volt. Most én azért nem tudtam dönteni ebben, mert nem értem, hogy most miért
kell kényszeríteni olyan embereket, akik mondjuk nem akarnak fejenként 900 Ft-ot
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fizetni a strandbelépőre, de menjen be, mert egy népdalkörnek az előadását megakarja
hallgatni vagy a főzőversenynél elténfereg, vagy nem tudom. Én azért nem tudtam
ebben dönteni, én nem szavaztam. Én nem tudtam ebben dönteni. Én értem a problémát,
hogy a koncert a Hooligans, a Deák Bill Gyula sokba kerül, sok az energia költsége, be
kell tenni a strandra, aki megakarja hallgatni azt az menjen be oda, fizessen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én elmondom, hogy én a Tisza-part mellett döntöttem, én ezt be is vállalom. Politikai
okai voltak, azért döntöttem a Tisza-part mellett, hogy nehogy az legyen, hogy azért van
a strandfürdőn a Csege Napok fesztivál, mert Jónás Sándornak ott van a büféje és neki
úgy jó.
Jónás Sándor polgármester:
Nekem nincs ott büfém, elnézést.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az egész város ezt mondja, biztos megvannak ennek az emberei, akik ezt híresztelik,
mert ez Jónás Sándornak buli. Én úgy gondoltam, hogy hagy menjen oda a Tisza-partra.
Érdekes Sanyi, hogy te ezt ilyen humorosan fogod fel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Érdekes Miki, már tényleg olyan szintre süllyedtünk, valahol ezen a Tisza-parton meg
lehetne csinálni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én azt akartam ezzel mondani, hogy én is úgy látom, meg úgy gondolom, hogy az
egyszerűbb rendezvényeket, amik vannak szombat délután különféle helyi csoportok
lépnek fel, ennek nem vinném ki a nagy erősítést a Tisza-partra, bent hagynám, most
nem költöztetném az erősítést kivételesen. Hanem azt a komoly erősítést, ami szokott
lenni, azt kifejezetten a strandon hagynám, ott lenne a péntek esti koncert is, és ott lenne
a szombat esti koncert is. A szombat délutáni programokat, amik vannak, különféle
helyi csoportok fellépése, meg vendégcsoportok is lépnek fel, ezt egy kisebb egyszerűbb
helyi erősítéssel, amit János vagy a Simon Berti üzemeltet, úgy gondolom azzal meg
lehetne oldani. Ezzel jelentős összeget spórolnánk meg azzal kapcsolatban, hogy az
erősítés hurcolása, költöztetése nem kerülne külön költségbe, nem lenne villamos
gondunk. Mert nyilván azt a néhány wattot már valamilyen úton-módon már csak
megtudnánk oldani. Én úgy gondolom, hogy ezt a köztes megoldást el lehet fogadni. De
ki kell dolgozni ezt is.
Jónás Sándor polgármester:
Elnézést kérek, köszönöm, hogy felnyitottad a szememet. Elfogultságot kellett volna
bejelentenem a szavazásnál, ez nekem azért nem jött be, megmondom őszintén, mert én
nem is tartom úgy számon, hogy az az enyém, ez ki van adva, ez nem befolyásolja a
strandon lévő forgalmat. Ezt bárki megnézheti köztünk a bérleti szerződést, amiben az
van leírva, hogy mennyit fizet egy szezonért, ez nincs se forgalomhoz kötve, sem
bevételhez kötve, sem kiadáshoz kötve. A másik dolog, soha nem értettem a
vendéglátáshoz, én nem szoktam olyan dolgokba beleturkálni, amihez nem értek, ezt ki
is adtam, és teljesen kiment a fejemből, hogy ilyen szinten valóban érintett vagyok.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Elnézést kérek, ha nem lennél érintett, akkor is érintett lennél, mert akkor valami mást
találnának ki, mondjuk közel laksz a strandfürdőhöz.
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ennek alapján nincs jelentősége, hogy mit mondanak, mert van kalapja, nincs kalapja
tipikus esete,
Jónás Sándor polgármester:
Mint a melegvíz, a tavam be van csövezve.
Nagy Miklós alpolgármester:
Vagy füstszűrős vagy nem füstszűrős cigaretta, tehát teljesen mindegy, hogy miről van
szó bizonyos embereknek. Így legalább mondhatjuk azt, hogy azért gondolták sokan,
hogy a Tisza-parton legyen, mert a cimboráiknak ott van a csárdája. Tehát akkor most
már legalább másik oldalról lehet megszponzorálni ezt a dolgot. Beteges dolgok
egyébként ezek a dolgok, nem is volna szabad ezzel foglalkozni, én nem tudom, hogy
mi a francnak kellenek ezek semmi értelme nincsen.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagyjuk már ezt Miki, nem ide való.
Nagy Miklós alpolgármester:
De ez az én véleményem, az, hogy nem ide való, majd én eldöntöm Sanyi, már ne
haragudj.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt a monológot fejezzétek már be.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor szavazzunk arra, hogy ki lesz a felelős.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezzel kapcsolatban, ha továbbra is úgy néz ki, hogy igényeljük a 200 kilowattos
agregátort, időben szólni kell.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt már elmondtam, el kell intézni Sanyi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Időben kell szólni és itt lesz az agregátor időben.
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Jónás Sándor polgármester:
Persze, szóljál.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A másik pedig érthetetlen számomra ez a felháborodás, ez a hisztizés amit csinálsz
Kriszti, mert én is egyetértek Zolival, meg nem is kell ebből problémát csinálnod, csak
áthelyezzük a másik helyre azokat a problémákat, ami ütközik, azt oda kell tenni. A
fürdő nem arra való, hogy ilyen rendezvényeket ott csináljunk, utána hagy ne mondjam
a fürdőnek örültünk neki, hogy tiszta végre a vize, ezekkel nagyon sok gondok voltak,
még akkor is amikor őriztünk és nagyon nehéz ezt a rendet ott fenntartani. Ez biztos.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egy helyen szemeteljünk, és sokkal alkalmasabb a Tisza-part.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A másikkal kapcsolatban pedig én továbbra is azt mondom, hogy azért ne keverd össze
a képviselői munkádat, az a baj nálad összemosódik a turisztikai meg egyéb munkáddal
fürdővezetőként is, belefér a te kis idődbe, és meg kell csinálni és segíteni továbbra is
ezeket a dolgokat.
Jónás Sándor polgármester:
Na, jó, köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én is köszönöm.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor javaslatot teszek arra a Tisztelt Képviselőknek, Kriszti átadja az eddig
kidolgozott anyagot Szeli Zoltánnak és Szilágyi Sándornak, akik a Csege Napot elfogják
látni, aki egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kellene megkérdezni, hogy vállalom-e?
Jónás Sándor polgármester:
Hát, akkor nem lesz, nem lesz megtartva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De legyen, csak a feltételek, azért ne haragudj
Jónás Sándor polgármester:
De hát, hogy?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
ne vagdalózzál Sanyi.
Jónás Sándor polgármester:
De ki?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyszerűen érthetetlen ez az eszetlen magatartásod.
Jónás Sándor polgármester:
De ki fogja megcsinálni?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megcsináljuk Sándor, csak akkor ne vagdalózzál,
Jónás Sándor polgármester:
Én feladatot adjak?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
mert megfogjuk csinálni, nem bonyolult ez annyira,
Jónás Sándor polgármester:
De figyeljél ide, én
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tudjuk, hogy mit lehet megcsinálni Sanyi, ez eszetlen dolog.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Én nem kiabálok.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Te csendbe légy már.
Jónás Sándor polgármester:
Maradjál már nyugodtan és ne próbáld az észt osztani. A testületnek kell eldönteni, hogy
lesz Csege Nap vagy nem lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor azt szavaztasd meg,
Jónás Sándor polgármester:
Ha lesz, hogy ki csinálja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elvállaljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Hát akkor ki fogja csinálni? Akkor ki fogja. Nem én fogom eldönteni, Szeli Zoltán hiába
mondja, hogy én parancsba kiadom, én nem adhatom, a képviselőknek el kell dönteniük
ezt.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De már eldöntötték, akkor mit vitatkozol.
Jónás Sándor polgármester:
De ki fogja csinálni, ki fogja megszervezni?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azt mondta vállalja.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem van javaslatom, maradjon ott továbbra is a rendezvények
szervezése, az, hogy Szeli Zoltán felülvizsgálja vagy bárki, de ők hajtsák végre.
Jónás Sándor polgármester:
Ők már megcsinálták, ők odaadják Szeli Zoltánnak bírálja felül persze, és intézze el.
Készen van.
Vincze László PTKIB. tag:
Most nem ellenkezni kell egymással a képviselőknek vagy alkalmazottaknak, vagy
bárki. Hagyományt őrizzük meg, a hagyomány nem ez, amit ők csináltak. A
hagyományt felrúgtuk, eddig nem így működött. A Tisza-parton volt mindig.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így igaz.
Jónás Sándor polgármester:
Laci nincs ezzel gond, csak ki felel érte, azt kell eldönteni a tisztelt képviselőknek, azért
vagyunk itt, ezt kell eldönteni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A hagyomány, elnézést kérek az az volt mindig is, hogy az Oktatási Bizottság elnöke
fogta ezt össze és pontról pontra részletesen mindig kidolgozta, emlékezzünk rá, ez volt
a hagyomány,
Jónás Sándor polgármester:
Berti bácsi csinálta.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ha a hagyománynál tartunk, akkor ez az Oktatási Bizottságnak a fő feladata.
Vincze László PTKIB. tag:
Most nem a szervezésre gondoltam én, a hagyomány, hogy meg van szervezve a Tiszaparton stb. Nem ide, meg oda, mert tavaly kényszerpálya volt, mert árvíz volt, ki kellett
hozni, most annak apropójából szétvertük az egészet.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A helyszín az már megvan, nem?
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Jónás Sándor polgármester:
A helyszínben döntöttünk, az lett döntve, hogy a Tisza-part, itt semmi gond nincs.
Jónás Sándor polgármester:
Az el lett döntve. A Tisza-parton van a rendezvény Laci, azon túlléptünk már, erre
született egy határozat, de a testületnek el kell dönteni, hogy szervezi meg, és ki felel
ezért az egészért, hogy ez meg lehessen tartva. És ne észt akarjon Szilágyi osztogatni,
hanem döntsön benne.
Vincze László PTKIB. tag:
Akkor azt kell megbízni, aki kapja a fizetését érte.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Senki nem kap érte fizetést.
Jónás Sándor polgármester:
Senki nem kap fizetést.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Na, Jónás Sándor, te ingyen csinálod?
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Itt mindenki ingyen csinálta. Tisztelt Képviselők 2000 óta ezt mindenki ingyen csinálta,
a hivatali dolgozók.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ezt értem és nem is akarok ellene vitázni, hogy az Oktatási Bizottság csinálta, mi is
csináltuk valamikor. Viszont arra is emlékezettek, hogy pont azt beszéltük, hogy jó
volna egy olyan személynek, aki az egész településnek a kulturális részét átfogná, és ez
pontosan a Műv. Ház, a Műv. Ház vezetője, ők azok akik
Jónás Sándor polgármester:
Nem, a Kulturális Bizottság a felelős érte.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Igen, ők határozzák meg, és utána az intézményvezető, a Műv. Ház vezető szépen leül
és szervezi az egészet. Persze felelősen lehet a bizottság. A másik, amit mondtam tavaly
előtt is, hogy azért volna jó, hogyha egy olyan személy volna, aki a hivatalban és van
valamilyen idézőjelben valamilyen „hatalma” is, mert ő mondhatja azt a munkásoknak,
a dolgozóknak, hogy most ide kérek három embert, oda kellene öt ember.
Jónás Sándor polgármester:
Nem arról van szó Zoli. A szervezésről van szó Zoli, a munkások adottak, azoknak nem
kell parancsolni, nem kell utasítani, a munkások reggel Budaitól megkapják a feladatot
és elvégzik, kész.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez így volt most a lovas napokon is.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Egy picit emlékezzetek rá, hogy kell, mert előző években is volt úgy, hogy én sem
tudtam semmit róla, megváltoztatták az egészet, mert nekik nem azt mondták, nem ő
mondta, a felettese mondta, neki ahhoz kell ragaszkodnia, stb.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen, mert senkinek nem tartozik a munkaköri feladatai közé az, hogy hétvégén
túlórában és ezért semmit nem kapva kötelezzem arra, hogy valamit is csináljon. Ezt
nem lehet megtenni, szépen felkérni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Erről is beszéltünk, hogy jó volna egy olyan rendszert kidolgozni, hogy igen is, ezek az
emberek, akik hétvégén bejönnek valamilyen úton-módon megkapják csúsztatásban,
valamiben ezt a munkaidőt, ha azt mondjuk nekik, hogy reggel ötkor ott kell lenni
takarítani a buli után akkor legyen ott reggel ötkor, tehát úgy kell beosztani az egészet.
Én nagyon szívesen elvállalom, kérek egy ilyen jogkört.
Jónás Sándor polgármester:
Ez van, erről beszéltem eddig, akkor jó.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ha én bejövök ide, azt mondom Margónak, neked, hogy nekem oda kell 6 ember, ide 5
ember, azt ő oldja meg, hogy hogy fogja biztosítani, mit ajánl fel neki fizetésemelést,
vagy prémiumot. Én nem tudok nekik parancsolni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ezt nem tudom, ezt nem vállalom. Zoli ezt nem vállalom fel.
Jónás Sándor polgármester:
Zoli akkor nem ismered a szabályzatot, mert egy polgármesterhez egyetlen egy hivatali
dolgozó és közalkalmazott sem tartozik, tehát én nem adom senkinek a munkaviszonyát,
én senki fölött nem rendelkezhetek. Ettől kezdve nem tudom, hogy miről beszélsz
megint. Margó megint.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én meg nem vállalom.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én meg azt hiszem, hogy szóbeli megegyezések lehetnek, minden egyes munkahelyen
működnek ezek.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Jó én ezt nem vállalom fel, mert nem tudom a dolgozóimnak sem csúsztatásban, sem
pedig pénzben, megkérhetem, bocsánat, mindenkit csak megkérhetek.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Na jó, de megkérheted, de úgy megkérheted.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
De ez nem kötelező és ha azt mondja, hogy nem, én ezt nem tudom neki kifizetni és
szabadidőben sem kiadni.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Elnézést Zoli, megint elviszed ferdére, a Csege Napokról beszélünk, nem arról, hogy ki
kap prémiumot, évek óta ingyen bérmentve csináljuk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Mindenki úgy csinálta.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Miről beszélsz megint, én most már komolyan felállok.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor akik eddig csinálták, benyújtják a számlát, hogy tavaly ők csinálták, ők is kérnek
prémiumot.

Szilágyi Sándor elment.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Akik tavaly előtt, ők is kérnek prémiumot. Eddig soha nem volt ekkora cirkusz, mint
most, ezt megint politikai síkra tereltétek, ahogy Alpolgármester Úr mondta.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Dehogy tereltük, nem tereltük politikai síkra.
Jónás Sándor polgármester:
Abszolút én ilyenbe
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Emlékeztek, mindannyian emlékeztek, hogy péntek délután ki voltunk jelölve a
strandra, szombat délelőtt ki voltunk jelölve a strandra, biztos emlékszel rá Zoli, oda
voltunk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Csilla az, hogy te ott voltál, az egy dolog, de mellette 100 embernek kellett dolgozni, ott
lenni.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Hát én mit csináltam Zoli? Hát az utolsó pillanatban szóltam a Hortobágyiaknak, hogy
hozzanak sátrat, hogy tudjanak hol átöltözni. Én bekísértem a csoportokat, én vigyáztam
a ruhájukra, én kikísértem a csoportokat, a kapun kikísértem, elkísértem őket Szép
Antihoz, ők megebédeltek, én az utolsó tányért, kanalat megvártam. Mindenkitől
megkérdeztem, hogy elegendő volt, finom volt? Egyik közölte, hogy nem igazán volt
finom, a másik közölte, hogy jobbat tud főzni. De a gyerekek mindenki megebédelt, ott
voltam Zoli.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Jó Csilla, nem mondta senki, hogy nem voltál ott. Én azt mondtam, hogy még mellette
100 emberre is szükség van.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Én nem mondtam, hogy százfelé szakadtam.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Most hiába kérem meg, hogy itt legyél, te ott legyél. Azt, hogy tudsz jönni, nem tudsz
jönni?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ugyan ezt tudom én is, megkérni.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Most jön a másik oldala is, hogy itt embereket kell motiválnod arra, hogy ingyen,
bérmentve dolgozzanak.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ennyire mélyen ne menjünk bele, nem erről beszélek.
Jónás Sándor polgármester:
Egy kis türelmet hagy kérjek már, ez most már tényleg nem tartozik a lakosokra, hogy
ennyire megosztott képviselő-testülettel ülök szemben. Ez egy borzasztó dolog, hogy
egy ilyen rendezvény miatt ekkora tűz keletkezett. Én úgy gondolom, hogy ezt a vitát
folytassuk, de a televízió nézők nélkül, mert ennek aztán semmi értelme nincs, ami itt
zajlik most már, ez át ment teljesen személyeskedésbe. Olyan dolgokba ment át, amit
meg sem gondoltam volna. Én úgy gondolom, hogy ennyi elég volt a mai rendkívüli
testületi ülésből. Mi maradunk továbbra is és elfogjuk dönteni, hogy igen is ki fogja
kézben tartani ezt a rendezvényt. Köszönöm szépen a televízió előtt nézőknek, hogy
végignéztek bennünket, további szép napot kívánok, viszont látásra, viszont hallásra.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Én most is azt mondtam neki, hogy Ibolya szóljál, mikor a Kecsege Fesztivál lesz,
elmondta, július 11-e. Mondtam Ibolyának, hogy amikor munka lesz, azonnal szóljon
nekem, ha Ibolya nem lenne itt, akkor is elmondanám.
Ládi Jánosné könyvtárvezető:
Akkor most megengeditek, hogy én szakmailag hagy mondjak nektek valamit. Eddig
még főhajtva elvégeztük minden egyes évben a csegei napok programjának a
szervezését, a program összeállítástól a lebonyolításig. Természetesen nekünk egy része,
de hangsúlyozni szeretném, hogy csak és kizárólagosan egy része munkahelyi
kötelességünk. Most az, hogy én idehoztam ezt az anyagot, az azért történt, mert a
vezetőségi ülésen igaz néha már pironkodva, de én minden egyes alkalommal bevittem,
hogy hol járunk. Most itt jár ez a program. Ha úgy gondoljátok, hogy ez nem jó, valóban
egyetértek Krisztivel, hogy akkor mondjátok meg és szervezzétek meg, hogy hogyan
csináljuk. Mert bocsánat, szakmailag úgy gondoltuk, hogy ez így jó, ha nem jó, akkor
bocs. Akkor én nem tudok mit csinálni. Én többet és jobbat nem tudok. Egyébként Zoli
előtt lévő oktatási bizottsági elnökök Nagy Berti bácsi és Hajdu Bálint annak idején ők
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hozták azokat a programokat, amit most én tettem le elétek. Átvállaltam, mert úgy
gondoltam, bocsánatot kérek, senkit nem akarok megsérteni, de talán nagyobb
tapasztalatom van és jobban értek hozzá, mint azok, akiknek más a szakmai területük.
De ha hibáztam, akkor bocsánatot kérek.
Jónás Sándor polgármester:
Zoli neked akkor kellett volna, amikor javaslatot tettem arra, hogy ennek a bizottságnak
az élére kerüljél, akkor kellett volna elmondanod, hogy ezt nem vállalod, mert nem
értesz hozzá. Ezt mi nem mondtuk soha sem ki és nem is csináltuk. Itt besegítettek, Te
csak köszönettel tartozol azoknak, akik eddig helyetted elvégezték a munkát, mert
helyetted végezték el a munkát. Nagyon-nagyon szégyellem magam, akkor legalább
most állj ki, te pedagógus vagy, egyébként is szabad az egész nyári szüneted, használd
ki, szervezd meg az egészet, nekik nincs egy hónap szabadságuk, ők nem tudják még azt
sem igénybe venni, és nekik teljesen más jellegű a feladatuk. Te meg nyáron nem
oktatsz, nem tanítasz, úgyhogy szervezd meg, meg egyébként is te vagy a felelős érte.
Nekem ez ne haragudj Zoli ez hatalmas csalódás volt számomra, ami ma történt, nem
akartam az egyenes adásban elmondani, de most én ezt már nem tudtam magamban
tartani, mert ezért egy személyben te vagy egyedül a felelős és neked végig csak azt
kellett volna mondani, hogy köszönöm szépen, hogy dolgoztatok tavaly, tavalyelőtt,
meg minden évben, meg minden rendezvényen, és te kisétáltál és végignézted az
egészet, ha kimentél és ennyiből tartott az egész, egyetlen egyszer nem mondtad nekik,
hogy köszönöm, hogy helyettem dolgoztatok.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Jó, akkor most megköszönöm hogy helyettem dolgoztatok. Én úgy gondolom, hogy nem
kisétáltam és nem körbenéztem, hanem én is dolgoztam rajta. Még egyszer nagyon
szépen köszönöm mindenkinek a segítségét, én most itt mindenről lemondtam. Tehát a
képviselői mandátumomról.
Jónás Sándor polgármester:
Elfogadjuk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tehát azért, amiért itt most, semmit nem csinálok, köszönöm szépen. Jegyzőkönyvbe
mondom, hogy lemondtam.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ne heveskedj Zoli.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én nem heveskedem, ez így nevetséges.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Gondold végig.
Jászai László PTKIB. tag:
Vond vissza inkább.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem ér ez az egész annyit.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem ér, de látod hogy, a Polgármester azt mondja, hogy nem csináltam semmit, ne
haragudjál már.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Annyi szeretnék az egésszel kapcsolatban, hogy tényleg így volt. Én akkor is annak
idején, amikor képviselő voltam, elmondtam, hogy ezt nem így kellene csinálni. A
testületnek nem szabadna ennyire belefolynia ezekbe a munkálatokba. Egy főt ki kellene
jelölni, hogy ki szervezi meg, döntsön a testület arról, hogy mennyi pénzt fog erre az
egészre áldozni a költségvetéséből és bízza már rá erre a kis csapatra, hogy hol milyen
formában, hogyan csinálja. Utána év végén számoljon be a testületnek, hogyha nem jól
sikerült legyen megdorgálva a csapat, hogy miért csináltátok ilyen vacakul, vagy pedig
ha jól csinálták, esetleg 0-ra kifutott, mert pozitívban nem is gondolkodom, ha 0-ra
kifutott, akkor tényleg jól csináltátok, szakmailag is nagyon jó, akkor tényleg összeállt a
dolog, de ezt mi soha nem tettük meg. Mindig az utolsó pillanatban állítjuk össze a
programot, amikor most kellene augusztusban összeállítani a jövő évit, mindig
elmentünk mellette, valahogy senki nem érezte magáénak ezt az egész rendezvényt,
hanem ez csak teher volt. Viszont ezen el kellene merengeni, soha nem fog megjavulni,
ha döntünk abban, amiben nem is veszünk részt. Döntsünk, de csak abban, én
szakmailag nem tudok belefolyni, viszont áldozunk rá, és utána beszéljünk róla, hogy
hogyan valósult meg ez az egész.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Még egy gond az, hogy megszavazzuk azt a pénzt, amit ráköltünk, utána borul az egész,
mert nincs pénz. Tehát azon már nem volna szabad változtatni, azért kellene januárfebruárban eldönteni, hogy igen csináljuk, itt van rá a pénz, ennyi pénz van rá, és nem
változtatunk rajta.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Már elnézést, de képviselőnek, főleg a bizottság elnökének, szerintem, mint összekötő
és főfelelős ott kell lenni. Annak idején Nagy Berti bácsira emlékszem, ő elkezdte,
amikor eldöntöttük, hogy ez lesz, elkezdte szervezni és odáig eljutottunk, hogy százszor
leültünk, már az meg volt, hogy a műanyag poharat ki viszi, meg stb. Szóval mindent
aprólékosan. Akkor már egy kicsit fárasztó tudott lenni, de tényleg le volt szervezve
minden egyes mozzanat, és mégis volt olyan, hogy ott álltunk és nem volt aki felállítsa
azt a sátrat. Ilyen szintig lement a bizottság elnöke, persze azzal a csapattal, akiket maga
köré összegyűjtött. Azok mozgósították, mert én is részt vettem ebben az egészben, és
akkor én úgy már bevontam mondjuk Anikót, mert enyém volt, hogy vendégül látjuk a
Cantare Kórust, meg stb. megvoltak a feladataink és persze, hogy megkértem őt és
eljött. Tehát így működött ez akkor és szerintem ez akkor jól működött.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Margó tudjuk, hogy hogy működött, az is túlzás volt már amit Berti bácsi csinált, mert
ott voltunk és csináltuk. Nem mondhatjátok, hogy nem csináltam, mert aki az egyike
azoknak, aki a legtöbb Csege Napon ott volt, és csinálta
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én nem azt mondtam, hogy te nem csináltad.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Csak az előbb azt mondták, hogy nem voltam ott.
Jónás Sándor polgármester:
Mit mondtak? Mit mondtak Zoli?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Hogy nem csináltam, nem voltam ott, csak lementem
Jónás Sándor polgármester:
A szervezésben nem, biztos, hogy nem. Mert én minden megbeszélésen és szervezésen
ott voltam, és én név szerint tudom, hogy kik voltak ott.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A Csege Napról beszélünk.
Jónás Sándor polgármester:
A Csege Napról.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
És nem voltam ott?
Jónás Sándor polgármester:
De a rendezvényen már kint voltál.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Előtte nem voltam ott?
Jónás Sándor polgármester:
Nem. Egyetlen egy megbeszélésen sem voltál.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Lehet, hogy a Berti bácsi időszakára emlékszel.
Jónás Sándor polgármester:
Abba lehet, hogy ott voltál, de itt nem. Ezt biztosan tudom, mert nekem fel van írva,
hogy kik voltak ott.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azt hiszem, hogy amikor rám volt bízva tavaly előtt, azt hiszem Bálint, akkor amit
kellett ott voltunk és megcsináltuk.
Jónás Sándor polgármester:
Én olyat nem mondok Zoli, én olyat nem mondok, én nem azt mondtam, hogy te
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én ezt ferdítésnek, rágalmazásnak veszem, nem csinálok belőle semmiféle
Jónás Sándor polgármester:
De csinálhatsz,
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem csinálok, mert nincs értelme, gyerekes dolog. Én csak azt akartam mondani, amit
Bálint is elmondott, hogy amíg valóban nem lesz egy olyan, hogy a kezdet kezdetén
ennyi pénz van rá, és tényleg egy olyan szakmai szervezet, aki ezt végigcsinálja, addig
nehéz lesz.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, hát erről volt szó, ebből indult el az egész.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Most én Krisztát nem értem abból a szempontból, hogy ő tette az egészet érzelgőssé,
hiszen csak egy helyszínen próbáltunk változtatni, módosítani, senki nem mondta
senkinek, hogy itt szakmailag van benne valami probléma, semmi probléma, köszönet a
kidolgozásáért, nagyon jó, nagyon szép, csak a helyszínt szerettük volna.
Jónás Sándor polgármester:
Semmi gond, erre tettem javaslatot, hogy akkor átadja az egészet és vidd és csináld,
erről volt szó.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De miért?
Jónás Sándor polgármester:
Erről volt szó. Mondta, hogy a héten megszervezték, megcsinálták, akkor most már őket
hagyjad, ők megtették, ők a strandra felépítették az egészet, megcsinálták, érted, neked
csak át kell építened a Tisza-partra. Erre mondtam azt, hogy én erre teszek javaslatot, én
erre mondtam, ezt. Úgy mondta, hogy átadják az anyagot nektek és úgy kell csinálni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Értem, de azt nem értem, hogy miért kell átadni?
Jónás Sándor polgármester:
Azért, mert ő a strandon dolgozik, neki semmi köze a rendezvényhez, ha azt veszem,
semmi köze. Neki kevesebb köze van mint, neked például.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azt akkor kellett volna.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, hát ő besegített, Zoli, ezt mondtam az előbb is, ha nekem van egy feladatom és
abba önkényesen beszáll valaki és segít és tesz érte, azzal én csak köszönettel tartozom.
Ne haragudj Zoli, akkor nem értjük egymást.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én is köszönettel tartozom, elmondtam, hogy nincs ezzel semmi.
Jónás Sándor polgármester:
És nem rágalmazlak, most mire mondod ezt, egyébként sértő dolog, hogy rám ilyet
mondasz, hogy rágalmazlak. Soha nem rágalmaztam senkit.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azért mondtam, mert hogy nem vettem részt benne.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, a megbeszéléseken nem Zoli és ezt változatlanul mondom, hát megvan, hogy kik
voltak ott, hát megvan, még Podhorszky Piroska is ott volt mindegyiken.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azokon a megbeszéléseken, amelyek nektek kedden vannak
Jónás Sándor polgármester:
Nem az, nem csak az, amellett még tudod hányszor volt Zoli? Na ez az látod, hogy azt
sem tudod.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Lemondtam köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Én csak jelenlévő voltam az üléseken, az, hogyha valaki csinálja, ők megcsinálták, ők
jónak találták, kész, el volt mondva mindig, hogy mikor hol mi van rendezve.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én azt mondom, hogy vitázhatunk itt egész estig erről a témáról. Míg nem lesz az
önkormányzatnak egy olyan alkalmazottja, aki kultúra és művelődésszervező, akin
számon tudjuk kérni, hogy neked a Csege Nap volt a feladatod és megszervezte, addig
ezt tudjuk csinálni, vagy bevállalja egy képviselő vagy nem vállalja. Ha bevállalja akkor
adunk lehetőséget, hogy megcsinálja. Ha nem vállalta el, nem vállalta. Itt most az ÁMK
átszervezésre fog kerülni, itt lesz egy alkalom, hogy ide kell egy olyan
művelődésszervezőt hozni vagy megpályáztatni, akire ezt nyugodt szívvel a Kecsege
Fesztiváltól kezdve, idősek napját, mindent, települési rendezvényt odaadni neki, mert ő
azért kapja a pénzért, azért lehet számon kérni tőle, hogy ő mit csinált. Ezt be is
fejezhetjük itt.
Vincze László PTKIB. tag:
És akkor miért nem úgy van?
Jónás Sándor polgármester:
Mert nincs létszám rá.
Jászai László PTKIB. tag:
Én annyit szeretnék mondani, hogy felmerült itt Nagy Bertinek a neve, elnézést, de
Nagy Berti egy nyugdíjas ember volt, aki teljes korlátlan szabadidővel rendelkezett, ő
indította ezt az egész rendezvényt. Én például soha nem tudtam ebben részt venni, mert
nekünk a főaratási munkák mindig ezen az időszakban van, tehát én nem tudok
elvállalni olyan dolgot, amit nem tudom, hogy mikor lesz. Azért van igaza Imrének,
hogy jó, hagyatkoztunk erre, hogy Nagy Berti így csinálta, de nincs még egy Nagy
Berti, tehát nincs itt olyan képviselő, aki ennyi szabadidővel rendelkezik, hogy ezeket a
dolgokat mind feltudja vállalni. Bertinek nem volt semmilyen munkahelye, ő képviselő
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volt, itt igazgatósági tag, ott igazgatósági tag, rengeteg ideje volt, ő ezt tudta csinálni, de
aki most itt képviselő és van valamilyen munkahelye és elfoglaltsága az nem fogja tudni
ezeket a dolgokat felvállalni, mert dolgozni kell, mert abból él.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Van egy ilyen személy
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Csak nincs jelen.
Jászai László PTKIB. tag:
Ha valaki nem akarja elvállalni, akkor arra hiába erőlteted rá.
Illés János ÜOMSB. tag:
Nekem meg az a véleményem, hogy térjünk vissza itt a legelejére. Van itt egy olyan
csapat, aki megcsinálta ezt a programot, úgy veszem észre, hogy szívesen meg is
csinálnák azon a helyen, ahová ők elképzelték. Mi meg most kitaláltuk, hogy akkor itt is
csináljatok, meg ott is csináljatok, meg menjetek ki még a töltésre is, meg nem tudom,
hogy hova, ez jelentette a problémát, mert ha ez nem vetődik fel, akkor már régen otthon
vagyunk, mindenki csinálja a dolgát, ők lelkesen szervezik tovább. De most kitaláltuk,
hogy ezek nem úgy gondolták, ahogy mi gondoltuk, csinálják inkább így, természetes,
hogy nem akarják megcsinálni. Én úgy gondolom, hogy még egyszer át kell gondolni,
hogy csináljuk meg igen is ott a fürdőnél és abban gondolkozzunk, hogy ott mit
változtatunk, hogy hogy csináljuk meg, hogy betudjon menni a csegei, hogy ne kerüljön
neki pénzbe, meg le lehet ott is parkolni, mindent meg lehet oldani. Eleve most azért se
így legyen, vigyük a Tisza-partra. Illetve nem azért sem, hanem valaki úgy gondolja,
csak hát ettől hogy a Tisza-partra menjen, elfogyott az akinek lenne hozzá kedve, hogy
csinálja. Én tudom, hogyha valaki egy ilyen programot összeállít, bevállalja, hogy
leszervezi, az igen is utána nem azért csinálja, hogy valami haszna legyen belőle, hanem
örül annak, hogy na ezt jól megcsináltuk, többet ér neki egy vállveregetés, mint bármi.
Most a csapatnak ezt a munkáját felrúgta a testület, lehet kár volt megszavazni, hogy hol
legyen, mint legyen, jobb lett volna csinálták volna.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, ne haragudj János, pontosan azért hoztam be, mert én a Tisza-part nálam szóba
sem jöhetett volna ebben az anyagi helyzetben, ez a strand volt. Azért, mert tudtam,
mintha éreztem volna, hogy majd utána rám lesz az egész borítva, hogy mert te
döntötted el, te akartad.
Illés János ÜOMSB. tag:
A másik meg kifizetjük a Hooliganst, meg egy Deák Billt, mert ingyen mehetnek. Miből
fogjuk kifizetni? A fürdőnél meg a belépőből kitudjuk fizetni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezért tettem azt a javaslatot, hogy a két helyszínen
Jónás Sándor polgármester:
Nem Miklós ne haragudj meg, ezzel azért nem értek egyet, mert tavaly pontosan az volt
a gond, amikor kényszerből vittük be az egyik részét a strandra, a másik része kint volt,
hogy szét van darabolva az egész Csege Napok. Ezzel én sem értek egyet, egy helyen
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kell lenni mindennek, egy helyen történjen minden, vagy a Tisza-parton, eldöntöttük,
akkor ott, semmit a strandra ne vigyünk be, a strand így tiszta marad, a strandra aki
bemegy bevétel lesz, az lesz és kész, el van intézve. A testület hozott egy határozatot.
Nincs itt két képviselő, úgyhogy nem döntünk, nyilvánosan eldöntötték, kész, nem kell
ezt tovább ragozni, Tisza-parton lesz, ott lesz minden rendezvény megtartva. Hogy
hogy?
Illés János ÜOMSB. tag:
Ki fogja kifizetni az együttest?
Jónás Sándor polgármester:
Én nem tudom, majd aki szervezi.
Illés János ÜOMSB. tag:
Ettől kezdve ki meri aláírni a meghívót, vagy ki írja alá velük a szerződést?
Jónás Sándor polgármester:
Én biztos nem fogom.
Illés János ÜOMSB. tag:
De volt egy másik javaslatom is, hogy ne legyen Csege Napok, ha már nincs, aki
megcsinálja.
Jónás Sándor polgármester:
Mindegy, okos gondolat volt ez annak a részéről, aki ezt kitalálta.
Vincze László PTKIB. tag:
Én nem tudom, én úgy emlékszem, nem hogy emlékszem, mindig is úgy volt, hogy a
koncert mindig a strandon volt.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
A péntek esti.
Vincze László PTKIB. tag:
A többi mind a Tisza-parton volt megrendezve.
Jónás Sándor polgármester:
Nem erről beszélünk.
Vincze László PTKIB. tag:
Erről hagy beszéljek, meg sem gondoltam, hogy felrúgják ezt a hagyományt a
helyszínbe például, bárki csinálta. Én abban gondolkodtam, a kényszerhelyzet
feloldódott, és úgy lesz, ahogy volt valamikor.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A természet megoldja.
Vincze László PTKIB. tag:
Fizetős volt a koncert a fürdőnél.
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Jónás Sándor polgármester:
Ilyenkor Margó mi a helyzet, mert én most ebben teljesen, a képviselő-testületnek kellett
volna egy határozat, hogy ki a felelős. Ha a képviselők nem döntenek, akkor én nem
tudok felelőst kijelölni, én nem mondhatom egyetlen egy képviselőnek sem, hogy
vállalja el, én javaslatot tehetek. Az idő nagy úr, de jövő hét kedden soros testületi ülés
lesz, akkor vissza lehet térni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
A helyszín az már biztos.
Jónás Sándor polgármester:
A helyszín megvan, azzal nem kell foglalkoznunk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Lehet, hogy nem is kellett volna ezt behozni.
Jónás Sándor polgármester:
A helyszínt eldöntöttük Miklós, maradjunk ennyiben, én is örülök neki, hogy ez
legalább már el van döntve. El lett döntve, megy a Tisza-partra, hogy ki szervezi, majd
abban is döntünk, mert valamelyik képviselőnek ezt igen is fel kell vállalni, hogy ezt
összefogja. Mivel Zoli a kulturális, ezért ő.
Vincze László PTKIB. tag:
Van nekünk Műv. Ház igazgató is.
Ládi Jánosné könyvtárvezető:
Egy intézményvezető, egy települési rendezvényről nem dönthet, oda egy ember kell
közületek, aki felelős személy. Én kicsi vagyok, én nem vagyok képviselő attól, hogy itt
ülök.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem jól látod Ibolya.
Ládi Jánosné könyvtárvezető:
Városi rendezvény.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem akarok vitázni. Te most egy intézményvezető vagy, van egy másik is, a könyvtárért
te felelsz, van aki a közművelődésért felelős személy. Már tavaly meg tavalyelőtt rá
kellett volna bízni ezeket, vagy megtudta volna csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
Az más kérdés, hogy oda jön hozzám, hogy Imi 10 éve te csinálod a főzőversenyt, meg
csinálod? Akkor azt mondom, hogy megcsinálom. Segítünk neki. Kivel kell itt felvenni
a kapcsolatot. Budaival kell felvenni, ha emberre van szükség. Ha technikára van
szükség, akkor Bohácsi Jánossal kell felvenni, ha a fürdőn akar valamit rendezni, akkor
Krisztivel kell felvenni a kapcsolatot. Nem kell egy képviselőt odaállítani mellé, hogy
tutujgassa.
Jónás Sándor polgármester:
Mondjad Zoli, hogy mi a problémád én velem, mert belekezdtél.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azt mondtad, hogy nem csináltam semmit, köszönjem meg mindenkinek a munkáját a
többieknek, hogy megcsinálták helyettem
Jónás Sándor polgármester:
Ebben a rendezvényben, így van, a rendezvényekről beszéltem.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azért mondtam, hogy én ezt nem így érzem, ha ennyibe nézed a munkámat.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor miért köszönted meg mégis utána, mert egyből az volt az első, hogy akkor
köszönöm szépen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Igen, mert azt mondtad, hogy nem köszöntem meg. Szerintem minden egyes
alkalommal megköszöntem mindenkinek a munkáját, de hogyha véletlenül lemaradt
volna valaki, vagy elfelejtettem volna, most megköszöntem még egyszer.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az a kérdésem, hogy amit mondtál, hogy lemondtál a képviselői mandátumodról?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én úgy érzem, hogy nem volt alapja annak, amit elmondott a polgármester, én egy kicsit
sértve érzem magam emiatt.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Azért gondold át.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ha valóban nem vagyok rá alkalmas, mert ilyen is volt ilyen mondat, akkor tessék
megadom a lehetőséget.
Jónás Sándor polgármester:
Azt mondtam, hogy nem vitatkozom azon, hogy alkalmas vagy nem vagy alkalmas, nem
is foglalkozott ezzel senki, ezt megcsinálták ők önhatalmúan, teljesen maguktól
önszorgalomból. Én ezt mondtam és erre mondtam azt, hogy ilyenkor illik megköszönni
azt, hogyha valaki helyett valaki elvégzi a munkát, ez így volt, úgyhogy nem jó, hogyha
ki van forgatva a mondat.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Vissza kell hallgatni, de nem szeretnék rajta vitázni, mondom ezek gyerekes dolgok, ha
így gondolod, akkor azt mondom, hogy biztos, hogy nem szeretném csinálni.
Jónás Sándor polgármester:
Én azt mondom, hogy aludj rá még egyet.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én szerintem most ne aluszkáljunk, hanem itt most el kell dönteni, hogy lemond vagy
nem mond.
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Jónás Sándor polgármester:
Ha neked egy képviselőségi mandátum ennyit jelent, hogy te képes vagy alaptalan
dolgokra is, olyan, ami el sem hangzik olyanra is, csak te feltételezel és bebeszélsz,
olyanra lemondani, vagy bármiért is egyáltalán lemondani, hát szóval egyszerűen nem
értem, te vállaltad négy évre ezt a mandátumot, nekem az a meglátásom, hogy egy
képviselő akkor tartson ki négy évig. Itt rengeteg ütközés volt már,
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ez megint csak dramatizálás Sándor a részedről,
Jónás Sándor polgármester:
Részemről dramatilázás, miért?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Igen, most aki vállalta, vállalta, te ezt vállaltad, ha te így látod a munkámat.
Jónás Sándor polgármester:
Én már hányszor kaptam, én már annyiszor kaptam, hogy már tízezerszer lett volna
okom arra, hogy felálljak. De az emberek megbíztak négy évig tisztességgel csinálom.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem akarom megvédeni sem a Polgármester Urat, sem Szeli Zoltán Urat, de amúgy
visszamegyünk a március 14-ei lakossági fórumhoz, egyáltalán amit én ott kaptam, ne
haragudj, de amit te kaptál az nulla, az semmi ahhoz képest, amit én kaptam itt a
pofámra, de sokszor tőled is, meg bárki mástól is. Te is megmondtad már nekem is, nem
csináltunk itt semmit, még ezt a kis gagyi Tüzelős-ól múzeumot sem tudtátok felújítani,
pedig tudtad nagyon jól, hogy milyen anyagi helyzetben vagyunk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én nem ezt mondtam, én azt mondtam,
Nagy Miklós alpolgármester:
Hogy igaza van Szilágyi Sanyinak. Figyelj most én is megsértődhettem volna. Hagy
mondjam már el légy szíves. Hányszor kaptam már, nem olyanokat, mint te, ettől sokkal
keményebbet, brutálisabbat, olyanokat, hogy más ember elszaladna isten tudja hova,
biztos elmenne Tiszacsegéről, még azt is elfelejtené, hogy hol van. Ilyen könnyen, egy
egyszerű vitán, egy beszélgetésen ilyen könnyen felhúzzátok magatokat, amikor
tisztázni akarunk dolgokat. Ne vicceljetek már. Én úgy gondolom, hogy túlságosan
beleviszitek az érzelmeket, én is belevinném az érzelmeket, akkor testületi ülésenként 5ször lemondhatnék.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azt mondtam neked akkor a Tüzelős-ólnál, hogy ne legyünk már olyanok, mint Szilágyi
Sándor, kétszer már odaadtuk, két éven keresztül, hogy mit kellene megcsinálni azok az
apróságok, ami pénzbe sem kerül igazából és mégsem csináltátok meg. Most azt akarod,
hogy itt testületi ülésen ugyan úgy a fejedre vágjuk, mint Szilágyi Sándor.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Zoli az a kis apróság egy hónapon keresztül 20-30 közmunkás dolgozott egy hónapon
keresztül, hogy gatyába rázzák, annyira el volt hanyagolva. 20 éven keresztül senkit
nem érdekelt, mire azt kinyaltuk, gyönyörűen, azokat a nagyon fontos dolgokat
megcsináltuk és még látványossá és tetszetőssé tettük, tehát azért ismerd el te is, hogy az
úgy néz ki, ahogy ki kell néznie egy olyan épületnek, ehhez bizony hidd el még pénz is
kellett, meg nagyon sok ember.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De megint átforgatjátok, mi volt a papíron, amit beadtunk, hogy mit kell elvégezni.
Jónás Sándor polgármester:
A szekérhez 20 évig senki hozzá nem nyúlt.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A szekeret kell kiemelni, hogy ne rohadjon el a földben. A bizottságunk hozott egy
döntést, hogy mit kell elvégezni, ilyen volt benne, hogy szekeret ki kellene emelni a
sárból, hirdetőtáblát kellene kitenni, hogy ne papírcédulákon legyen kirakva.
Nagy Miklós alpolgármester:
Most csináltattuk meg az újat, három darabot most rendeltünk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
De én azt mondtam neked, hogy két éve beadtuk és már kétszer meg is ismételtük.
Beázik a múzeum, a tetőt legalább nylonnal vagy bármivel meg kellene, hogy ne legyen
további bomlás benne. Aztán a ledeszkázás. Nem azt mondtam, persze, hát nem volt rá
pénzünk, adtunk egy papírt, amire azt mondtuk, hogy el kellene végezni és nem lett
elvégezve két év alatt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Jó ebben is igazad van, pedig én is körülbelül 100-szor szóltam.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztázzuk, lemondott, vagy nem mondott.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én eddig nem szóltam hozzá, hallgattam itt ezt a vitát, én azt gondolom, hogy tényleg át
kell ezt gondolni, és nincs itt a torzsalkodásnak semmi helye. Én a Zoli helyében azt
csinálnám, hogy én akkor is azért is megmutatnám, karöltve, összefogva, nem
egymással szemben, ugyan úgy Krisztinek is, belefolyni és lehet ezt megosztani, ami
eddig is volt. Amihez nem kell különösebben nagy hozzáadott érték, azokat kivinni a
Tisza-partra, a koncerteket, ami nyilván bevételt hoz, azt otthagyni, együtt megcsinálni.
Jónás Sándor polgármester:
Nem én ebbe nem megyek, én már egyszer megsütöttem a kezem, akkor egész nap csak
azt hallgattam, hogy szét lett darabolva a rendezvény, én még egyszer nem, a
rendezvényt tartsuk meg egy helyen és kész.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Sanyi mindegy mit csinálsz, úgysem lesz jó.
Jónás Sándor polgármester:
Jó tudom, ezért lett idehozva testületre.
Nagy Miklós alpolgármester:
Már elmondtam neked, és aki a legnagyobb problémát fogja ebből a dologban okozni,
az már el is ment. Tehát ez sehol nem lesz jó, ebből induljál ki, ez az alapállás. Nem kell
azzal foglalkozni gyakorlatilag, hogy mi fog ebben a dologban elhangozni. Nyilván így
sem lesz jó, de én is úgy érzem, hogyha mindent a strandfürdőre viszünk be, abból még
nagyobb cirkusz lesz.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
De nem minden a strandon egyébként, mert máshol is van. 15 órakor is van program
máshol is.
Jónás Sándor polgármester:
Már eldöntöttük, erre határozat született a Tisza-parton lesz, kész.
Nagy Miklós alpolgármester:
A műsor programja az tökéletes azzal semmi baj nincs.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Ha elolvassátok azt a mostani anyagot, amit Ibolya adott, nem minden ott van.
Nagy Miklós alpolgármester:
Már befűtöttük a kemencét, most kellene a próbát sütnünk, komolyan mondom.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Abban igaza van Miklósnak, hogy a Hooligans koncertet nyugodtan meg lehet a
strandon csinálni, mert zárt terület.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Figyeljetek már. Tisztelt Uraim miről beszélünk, amit ti akartok ez van leírva, ezt kellett
volna megszavazni, bocsánat. Nem kell két diploma hozzá, vegyétek már akkor elő,
olvassátok már el.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az egész napos mehet kifele a Tisza-partra, a koncert meg legyen a strandon.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Kedden térjünk vissza szerintem, olvassátok már el, amit Ibolya leírt keddre. A fürdőn
vannak azok a programok, amelyekből profitot tudunk termelni. Most miért nem
hagyjátok, hogy mi csináljunk egy nyereséges Csege Napokat, akkor így teszem fel a
kérdést? Miért nem hagyjátok? Értitek, hogy miért húztam fel magam? Mert értelmetlen
dolgok.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A strandi bevétel miért lenne több vagy hogy lenne, mond el.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Jól van megint Zoli. Figyelj csak Zoli, nem akarok a részletekbe menni, majd leülünk.
Kedden térjünk vissza.

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.

K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Szeli Zoltán
jkv. hitelesítő
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